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1.

UM BREVE HISTÓRICO
A Gerência de Formação Permanente - GEPE, vinculada à Diretoria de

Administração Escolar - DAE da Secretaria Municipal de Educação – SME foi criada a
partir da Lei Complementar nº 348, de 27 de Janeiro de 2009. Comprometida com o
alcance das metas definidas nos documentos oficiais e indicadores municipais, traça
como objetivo: promover a valorização e a reorientação da ação educativa em parceria
com as Diretorias da SME e as Instituições de Ensino Superior – IES conveniadas.
As atribuições da GEPE se delineiam por meio da articulação de seis áreas
estratégicas, a saber, Cursos de Formação Presencial e a Distância; Estágio Curricular
Obrigatório; Pesquisa; Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID); Extensão e Serviço Voluntário.
Em seu organograma atual constam o Departamento de Eventos - DEVE e o Polo
da Universidade Aberta do Brasil – UAB que ampliam e complementam as atribuições
referentes às áreas estratégicas. O DEVE é responsável pelo apoio e suporte aos
eventos, bem como pela divulgação, inscrição, registro e certificação de cursos,
congressos, seminários, fóruns, oficinas, entre outros. O Polo UAB articula a oferta de
cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a distância em
colaboração com as IES.
A GEPE tem como política fomentar uma educação de qualidade. Ultrapassa,
portanto, a questão da atualização profissional e trabalha em direção a uma formação
crítico-reflexiva. O princípio da dialogicidade entre os sujeitos é o objetivo regulador do
planejamento das ações formativas, constituindo-se a partir de quatro movimentos: o
conhecimento na ação; a reflexão na ação; a reflexão sobre a ação e a reflexão para a
ação.
Em 2010, a GEPE lançou o seu primeiro documento orientador: o Planejamento
Estratégico Situacional – PES. Considerando-se o percurso de atuação e crescimento
desta Gerência, nos últimos seis anos, tornou-se importante a reflexão, reavaliação e
reorganização dos processos e conceitos que orientam o trabalho da GEPE.
Assim, em 2016, iniciou-se um movimento de estudo, reflexão e reunião de
ideias que retratam o cotidiano procedimental desta Gerência, resultando na necessidade
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de um olhar de gerenciamento em níveis mais estratégicos e aprofundados,
desenvolvidos pela equipe sob a consultoria do professor Dr. Jorge Hermenegildo.
Esse processo de reestruturação do planejamento desenvolvido pela GEPE se
deu entre os meses de agosto de dezembro de 2016, resultando num documento
orientador atualizado e com um perfil construído ao longo da jornada do setor, mas sem
desconsiderar suas bases (Anexo I).
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2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2013

2.1

Equipe

Neste ano assume a função de Gerente a Professora Gisele Pereira Jacques. A
equipe é composta por Ana Elisa de Moura Miotto, Andréa do Prado Felippe (iniciou
Licença Aperfeiçoamento em março), Jerusa Gonzaga Laus, Luciana Augusta Ribeiro
do Prado, Mariza Aparecida Meksenas, Marta Rossetto Nunes e Ronilda Maria
Machado Ventura.

2.2

Sistematização do Calendário de Formações

Desde 2011, a GEPE organiza e sistematiza o calendário de formação da RME.
Em 2013, foram realizados encontros periódicos com representantes das Diretorias para
discutir uma proposta que alinhasse as datas das formações e que contemplasse todas as
demandas da SME, tendo como foco as atividades previstas nas Unidades Educativas UEs.
Os encontros com o Grupo proporcionaram o exercício de tomada coletiva de
consciência no sentido de formular um plano integrado de formações da SME, de
acordo com o Anexo II. Este movimento permitiu um amadurecimento das relações
entre as Diretorias e uma reorganização das formações com temáticas comuns,
organizadas em três eixos: Educação Integral, Educação Inclusiva/Diversidade e
Currículo da Educação Básica (Anexo III).

2.3

Congresso de Educação Básica – COEB
O Congresso de Educação Básica - COEB é uma das ações coordenadas pela

Gerência e planejada por uma comissão de profissionais, constituída por representantes
das Diretorias da SME.
O evento busca fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais por
meio de conferências, palestras, relatos de experiência e pesquisas na área educacional.
Esse processo pretende contribuir para a avaliação da ação pedagógica nas UEs da Rede
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Municipal de Educação – RME a fim de provocar mudanças paradigmáticas com vistas
à complexificação e à qualificação dos processos pedagógicos atuais.
O COEB marca o início do calendário de formações da RME desde sua
primeira edição em 2011, com a temática Aprendizagem e Currículo. As reflexões
abordadas no Congresso reverberaram nas produções, encaminhamentos e práticas
político-pedagógicas das unidades da RME de Florianópolis ao longo do ano, o que
propiciou a realização das demais edições do evento nos anos subsequentes.
Em 2012, foi realizado o II COEB, com a temática “Aprendizagem e
Currículo” e, nesse mesmo ano, inicia-se o planejamento do próximo congresso (Anexo
IV). Nessa direção, no início de fevereiro de 2013, é realizado o III COEB com a
temática Qualidade na Aprendizagem, o qual visou promover a reflexão dos processos
que qualificam a práxis educativa, tendo como foco o cotidiano escolar e a integração
entre as diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica, no
município de Florianópolis. Foram ofertadas 1500 vagas, contemplando 1150 inscritos.
Os anais com os trabalhos, palestras e conferências estão disponíveis para consulta
online1.
No decorrer de 2013, é realizado os preparativos para o próximo COEB com a
composição da comissão organizadora e a realização de reuniões sistemáticas de
planejamento. Como nos anos anteriores, o projeto (Anexo V) foi enviado para o
Programa de Apoio a Eventos no País - PAEP, na busca de financiamento para a
realização do evento.

Credenciamento COEB 2013

1

Abertura COEB 2013

Acesso em: http://www. pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/index.php?cms=edicoes+anteriores&menu=8
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2.4

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais
O curso para os profissionais que atuam como Auxiliares de Serviços Gerais é

organizado desde o ano de 2011, em conjunto com a ORBENK (empresa responsável
pela contratação desses profissionais), com o objetivo de contribuir para a formação
pessoal e profissional dos participantes.
O projeto de formação do ano de 2013, intitulado Relações Estabelecidas na
Organização do Trabalho (Anexo VI), foi organizado na perspectiva de promover a
construção de conhecimentos, a integração social, a valorização profissional e a
reorientação da ação nos espaços educativos.
A formação aconteceu em dois módulos, totalizando a carga horária de 24
horas, tendo a primeira etapa ocorrida nos dias 01, 04 e 05 de fevereiro, e a segunda nos
dias 17, 18 e 19 de julho. Na primeira etapa foram contemplados 662 profissionais,
entre efetivos e terceirizados, e na segunda etapa 675, com, respectivamente, 447 e 490
participantes em cada etapa. Nesse ano ainda, a SME ficou com a responsabilidade de
organizar o evento, financiar os materiais, contratar os consultores e emitir os
certificados. A empresa ORBENK ofereceu o lanche aos participantes nos encontros.

Oficina “Saúde e Segurança no Trabalho”

Oficina “Relações Interpessoais”

Ao final de cada etapa de formação, os participantes realizaram uma avaliação
(Anexos VI) das temáticas oferecidas, tornando-se estas objetos de análise para o
planejamento da edição do ano seguinte.

9

2.5

Formação para Diretores
A proposta de formação para os gestores busca oportunizar uma abordagem

que reafirme o compromisso destes profissionais com as relações pedagógicas
vivenciadas no ambiente educativo.
Considerando os indicativos da avaliação anterior (2012), o planejamento para
a formação de diretores abordou a temática O Gestor e as vivências no cotidiano
(Anexo VII), com o objetivo de fortalecer as ações democráticas realizadas nos espaços
educativos.
A organização desta formação contemplou seis encontros para a abordagem das
temáticas, um encontro para avaliação e um para a escrita de um ensaio sobre: “Em que
medida a vida que vale a pena ser vivida na escola está contando com o nosso tempo,
sensibilidade e uma gestão escolar qualificada?”.
A realização da formação, com 116 inscritos e 104 participantes, contou com a
consultoria de professoras especialistas nas referidas temáticas e acesso aos textos
teóricos para provocar as reflexões.
A avaliação (Anexo VII) indicou o aproveitamento efetivo em relação às
necessidades do cotidiano e às possibilidades de aplicabilidade no fazer de sua função.

Formação de Diretores

2.6

Formação de Diretores

Encontro de Práticas Pedagógicas em Foco
O Encontro Práticas Pedagógicas em Foco, realizado nas férias de julho, teve

início no ano de 2011, com o objetivo de provocar a reflexão e a problematização das
ações desenvolvidas no cotidiano das UEs. O encontro tem como objetivo abordar
temáticas transversais com a intenção de possibilitar a discussão e a reflexão das
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práticas pedagógicas, bem como proporcionar maior integração entre os docentes que
ingressam a cada ano na RME.
No ano de 2013, o III Encontro aconteceu nos dias 15 e 16 de julho, com o
objetivo de refletir acerca da temática Educação Integral - O Sujeito e sua Integralidade
e seu planejamento (Anexo VIII) ocorreu de forma integrada com as demais diretorias
da SME. O encontro contou com uma palestra e cinco oficinas.
A formação recebeu 116 inscrições e contou com 65 participantes. No
encerramento houve a socialização das produções realizadas nas diferentes temáticas e a
avaliação do evento (Anexo VIII).

Encerramento

2.7

Oficina “Artes visuais: desenho, escultura e instalação”

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão - SEPPEX
O Seminário de Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão - SEPPEX é um evento

anual e tem como objetivo socializar as ações formativas de estágio, pesquisa, iniciação
à docência e extensão desenvolvidas nas UEs da SME. A primeira versão do SEPPEX
foi editada em 2012, com a intenção de oportunizar momentos de debate, reflexão e
avaliação acerca das referidas ações formativas, além de integrar e fortalecer as relações
entre parceiros (SME e IES).
O II SEPPEX (Anexo IX), buscou promover momentos de reflexão e avaliação
acerca das ações formativas mencionadas anteriormente, perspectivando maior
integração e fortalecimento das relações entre os parceiros institucionais.
O evento ocorreu nos dias 22 e 23 de agosto, com a carga horária de 16 horas, e
contou com a palestra “O tripé Estágio, Pesquisa e Extensão: Relações Estabelecidas
com as Instituições Formadoras” proferida pelo Prof. Dr. Alexandre Vaz.
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O Seminário contou com 103 inscritos e 74 participantes. Na avaliação (Anexo
IX) destacaram a importância deste evento para dar visibilidade às ações formativas e
aos encaminhamentos relacionados aos procedimentos da GEPE, bem como à
reorganização desta política junto às IES.

Apresentação Cultural

2.8

Palestra de Abertura

Cursos na modalidade de Educação a Distância
Em 2011, a GEPE iniciou a oferta de cursos na modalidade a distância aos

servidores da SME. Esta modalidade de formação objetivava a dinamização do tempoespaço de aprendizagem, a partir de uma metodologia que permitisse a reflexão da
prática profissional e a ampliação do letramento digital, pautada na aprendizagem
colaborativa e integrada às Tecnologias de Informação e Comunicação Digital.
Em 2013, deu-se continuidade à implementação do Projeto Corporativo da
EaD (Anexo X) em pareceria com o Grupo de Trabalho (GT-EaD) constituído por
representantes das Diretorias de Ensino.
O GT-EaD planejou para o primeiro semestre a reoferta de cursos, com total de
200 vagas e a participação de 191 cursistas de acordo com o quadro a seguir:
Tabela 1: Cursos na modalidade a distância – 1º semestre – 2013
Movimento de Matrícula – 1º Semestre
Cursos 50 vagas*
Professor Articulador
Participantes
Gestão e ética no serviço público
Carolina Borges Souza Güntzel
55
Letramento no contexto educativo
Daieli Althaus
47
Diversidade e educação para as
Karina Dias
48
relações étnico-raciais
Educação Integral
Fernanda Lino
41
Total
191
*Número de inscritos contempla participantes em lista de espera. Fonte: Arquivo EaD – GEPE
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Para o desenvolvimento dos cursos foram disponibilizados os cadernos de
apoio: Guia do cursista, Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual e os cadernos
temáticos. Além da oferta dos cursos, foi realizada a revisão dos seguintes cursos:
Planejamento, Registro e Avaliação e Educação, Prevenção e Sustentabilidade.
Vale ressaltar que os professores, os quais atuaram nos cursos como
articuladores, fazem parte do quadro de profissionais efetivos na SME. Um dos critérios
para o convite era a participação no catálogo de professor formador, mas nem sempre
foi possível adotar esse critério, devido à especificidade conceitual de cada curso.
No segundo semestre foram realizados os seguintes cursos: Gestão e Ética no
Serviço Público; Educação Integral; Diversidade e Educação para as Relações ÉtnicoRaciais; Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação; Letramento no Contexto
Educativo e Gestão Educacional. Sendo que, o último curso foi destinado somente aos
candidatos ao cargo de Diretor de UEs, atendendo ao Decreto nº 11.951 (Anexo XI).
No total, ainda de acordo com as informações do segundo semestre, foram ofertadas
550 vagas, tendo 397 participantes de acordo com as informações da Tabela 2, a seguir:
Tabela 2: Informações sobre os cursos – 2º semestre – 2013
Movimento de Matrícula – 2º semestre
Cursos 50 vagas**
Professor Articulador
Participantes
G A – Claudia Mª Fca Teixeira
G B – Suleica F. B. Kretzer
G C – Dione Raizer
Gestão Educacional
213
G D – Marlise Oestreich
G E – Regina B. Souto
G F – Roberta Schnnor
Educação Integral
Fernanda Lino
30
Diversidade e Educação para as
Tamelusa Ceccato
-Relações Étnico- Raciais
Letramento no Contexto Educativo Karoliny Correa
34
Planejamento, Registro e Avaliação João Dimas Nazário
43
Gestão e Ética no Serviço Público Carolina B. Souza Güntzel
36
Primeiros Socorros e Proteção Civil
Luciana Souza
41
na Educação
Total
397
*O curso de “Diversidade e Educação para as Relações Étnico-raciais” não teve quórum. Os inscritos foram
convidados a participar do curso “Educação Integral”, sendo que 05 pessoas aceitaram participar.
** Os grupos do curso de Gestão Educacional foram contemplados, em média, com 35 cursistas.
Fonte: Arquivo EaD – GEPE

No decorrer das reuniões do ano de 2013, o GT-EaD sugeriu novas temáticas,
para 2014: Planejamento, Registro e Avaliação no Ensino Fundamental; Sexualidade,
13

Gênero e Educação; Cultura da Paz. Reafirmou a indicação de 2012 para novos cursos:
Novo Plano Nacional de Educação; Projeto Político Pedagógico e Currículo;
Sexualidade, Gênero e Educação; Função Social da Educação; Organização de Espaços;
e Concepção de Infância.

Curso de Gestão e ética no serviço público

2.9

Curso Planejamento, Regostro e Avaliação

Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID, Visita de Estudos e Serviço Voluntário
Continuando os avanços dos anos anteriores, em 2013 foram estabelecidos

novos convênios de estágio com as IES, de modo a garantir o atendimento aos
acadêmicos que necessitam de estágio curricular supervisionado. Foram realizados
encontros com os coordenadores de estágio das IES conveniadas a fim de articular
novas proposições de intervenção e de acompanhamento efetivo dos estágios,
considerando a demanda apresentada pelas UEs.
As considerações a seguir detalham os encaminhamentos específicos de cada
ação realizada no âmbito da SME, sob as Portarias nº 116/2012, nº 117/2012 e nº
56/2012 (Anexos XII, XIII e XIV).

2.9.1

Estágio Curricular Obrigatório
O Estágio Curricular Obrigatório para a SME é considerado como um processo

de caráter sistêmico e institucional, que objetiva a investigação e a intervenção nos
espaços educativos na perspectiva da ação reflexiva.
Em 2013, foram encaminhados 817 acadêmicos distribuídos em 58 Unidades
de Educação Infantil, 28 Unidades de Ensino Fundamental, 10 Núcleos de Educação de
Jovens e Adultos e 01 na SME.
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No Gráfico 1, pode-se verificar a concentração de acadêmicos provindos de
cada uma das IES parceiras. Para a elaboração do gráfico, usou-se como critério a
relevância do curso como processo formativo para todos os participantes, ou seja, deuse prioridade às licenciaturas, cursos dos quais recebemos o maior número de
estagiários. Os demais foram reunidos no item “Outros” e, para fins de consulta, a
Tabela Descritiva de Estágio Curricular Obrigatório encontra-se no Anexo XV.
Gráfico 1: Encaminhamentos de Estágios – 2013
Artes Cênicas
UNIP

Artes Visuais

UEPG

Biblioteconomia

USJ

Ciências Biológicas

UNIVALI

Ed. Física

UNIASSELVI

Geografia
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UDESC
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FAEL

Magisterio

CESUSC

Música

EEB Aníbal N. Pires

Pedagogia
0

100

200

300

400

Outros

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

As ações de Estágios Curriculares Obrigatórios são regidas pelas Portarias nº
117/2012 e nº 256/2012, que orientam os procedimentos para as solicitações e outros
processos.
A fim de atender ao disposto nas Portarias supracitadas, os estágios acontecem
nas unidades educativas e setores da SME mediante a celebração de um convênio entre
esta Secretaria e as IES. A partir da Portaria nº 177/2012, os convênios firmados
passaram a ter a vigência de 24 meses. Na Tabela 3, abaixo, pode-se conferir as 20
instituições que estavam conveniadas em 2013.
Tabela 3: Relação das IES conveniadas – 2013
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS
ASSESC – Faculdades Integradas ASSESC / Associação de Ensino de Santa Catarina
CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina
CPAE – Centro de Ensino Profissionalizante de Apoio Educacional
Escola Técnica Geração
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Faculdade Estácio de Sá
Faculdade de Tecnologia SENAC
Faculdade Dom Bosco – Fundação Cultural Xingú
FACUNIBAN / CESAG – Faculdade União Bandeirante / Complexo de Ensino
Superior Anita Garibaldi
FAEL- Faculdade Educacional da Lapa
IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UDESC - Universidade Estadual de Santa Catarina
UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa
UNIASSELVI – Centro Universitário Leonardo Da Vinci
UNIESC – Unidade de Educação de Santa Catarina
UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNISUL Virtual – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
USJ – Centro Universitário de São José
UNIP – ASSUPERO – Universidade Paulista / Associação Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo
Fonte: Arquivo GEPE

2.9.2

Pesquisa
A pesquisa, entendida como processo formativo, de caráter propositivo,

sistêmico e institucional, tem como objetivo a investigação nos espaços educativos na
perspectiva da ação reflexiva.
No âmbito da RME, foram encaminhadas 48 pesquisas2, cujo detalhamento
pode ser observado nas Tabelas 4 e 5 que seguem.
Tabela 4: Número de Pesquisas encaminhadas por IES – 2013
Pesquisa
Nível e IES
Doutorado Mestrado Especialização Graduação
Institucional
Univ. Lisboa
1
IFSC
2
Univ. Valência
1
UDESC
4
2
5
UFSC
3
13
6
4
7
5
17
8
6
12
Subtotal
TOTAL = 48
Fonte: Bases de dados – Arquivo GEPE

2

O relatório anual por pesquisador pode ser consultado no site:
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=pesquisas+dae+anos+anteriores
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Tabela 5: Distribuição das Pesquisas por campo* – 2013
CAMPO DE PESQUISA
NÍVEL/QUANTIDADE
EB
ED
EJA
CRECHE
Doutorado (5)
7
9
Mestrado (21)
26
3
3
10
Especialização (8)
15
2
1
Graduação (9)
11
5
1
47
Pesq. Institucional (13)
27
10
5
-

NEI
2
1
3
1

* A análise dos dados revela para quantas UEs foram encaminhadas as pesquisas.
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

2.9.3

Extensão
Os projetos de extensão são compreendidos como um processo formativo, de

caráter comunitário, propositivo, sistêmico e institucional, com o objetivo de
contibuir para a transformação da realidade vivenciada nas comunidades educativas por
meio de competências (humanas, tecnológicas, físicas, financeiras, entre outras) das IEs.
Do mesmo modo, pode-se acompanhar o detalhamento das extensões na Tabela
6, seguinte:

IES
UFSC
UDESC
IFSC

Tabela 6: Projetos de Extensão – 2013
CENTRO/
Nº DE
UNIDADES
DEPARTAMENTO
PROJETOS EDUCATIVAS
CFH – Laboratório de História, Saúde e
1
1
Sociedade
CCS – Departamento de Ginecologia
2
10
FAED – Faculdade de Educação
2
18
DEPED – Departamento de Pedagogia
Departamento de Astronomia
1
DEF
TOTAL
6

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

2.9.4

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
O PIBID é uma iniciativa federal para o aperfeiçoamento e a valorização da

formação de professores para a Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos
de licenciatura, participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por IES
públicas em parceria com a SME.
A cada ano, os coordenadores de subprojetos de PIBID devem enviar uma
solicitação à GEPE com a minuta dos bolsistas. A GEPE, por sua vez, emite um ofício
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encaminhando o projeto e os bolsistas ao aceite da unidade educativa pretendida.
Sempre que há substituição de bolsistas, a GEPE deve ser comunicada formalmente, a
fim de emitir o ofício reiniciando o processo de encaminhamento e de anuência.
Em 2013, quatro subprojetos de PIBID passam a atender a uma unidade de
Educação Infantil e a seis unidades de Ensino Fundamental desta RME, os detalhes
podem ser conferidos na Tabela 7 abaixo.
IES
CURSOS
UDESC Pedagogia
Educação
Física
UFSC

Geografia
História

Tabela 7: Projeto de PIBID – 2013
PROJETO
UNIDADES EDUCATIVAS
Licenciatura em Pedagogia
EB João Alfredo Rohr
EB Beatriz de Souza Brito
Licenciatura em Educação
EB João Alfredo Rohr
Física
NEI Zilda Arns Neumann
EB Batista Pereira
Licenciatura em Geografia
EB Dilma Lúcia Santos
EB Batista Pereira
Licenciatura em História
EB Dilma Lúcia Santos

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

2.9.5

Visita de Estudos
A Visita de Estudos assemelha-se, sobremaneira, ao Estágio Curricular

Obrigatório, visto o caráter formativo que imprime.

As visitas de estudos são

solicitadas pelas IES que buscam para seus acadêmicos momentos de ampliação dos
conhecimentos sistematizados no curso.
Neste ano, foram encaminhados 450 acadêmicos para visitas de estudos a 13
Unidades de Educação Infantil, 14 Unidades de Ensino Fundamental, 02 Núcleos/Polos
de Educação de Jovens e Adultos – EJA e 02 na SME.
No Gráfico 2, é possível verificar a concentração de acadêmicos de cada uma
das IES parceiras. A construção do gráfico enfatizou as licenciaturas. A tabela descritiva
de Visita de Estudos encontra-se no Anexo XVI.
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Gráfico 2: Encaminhamentos de Visita de Estudos – 2013
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

2.9.6

Serviço Voluntário
O Serviço Voluntário é compreendido pela GEPE como uma ação formativa

realizada nas UEs da RME. Esta atividade pode contribuir com o desenvolvimento
educacional na medida em que estudantes, professores, pais e demais membros da
comunidade escolar podem se beneficiar das propostas educativas pensadas por
voluntários de diversos campos profissionais.
Ao longo do ano letivo, os projetos de serviço voluntário contaram com a
atuação de voluntários de diferentes profissões: Estudante de Teatro na UFSC;
Educadora; Técnica em Radiologia; Do Lar; Profissional Liberal; Aposentada;
Pedagoga; Graduada em Letras Inglês e Português; Psicóloga e Química Industrial. A
distribuição dessa ação é representada na Tabela 8, a seguir.
Tabela 8: Projetos de Serviço Voluntário – 2013
SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nº DE
UNIDADES
DIRETORIAS/GERÊNCIAS
VOLUNTÁRIOS
PROJETOS EDUCATIVAS
Educação Infantil
2
5
2
Ensino Fundamental
5
6
14
Educação de Jovens e Adultos
GEPROS
1
1
1
Total
8
12
17
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE
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2.10

Licença para Aperfeiçoamento Profissional com Ônus
Em 2013, a GEPE realizou o acompanhamento dos profissionais licenciados

para cursar Pós-Graduação em nível de Mestrado e Doutorado, em consonância com o
Art. 8º do Decreto N° 6554/2009 (Anexo XVII).
Ainda nesse ano, foram elaborados, em parceria com as Diretorias de Ensino,
pareceres referentes aos projetos de pesquisa, totalizando 24 projetos, sendo 13 de
Doutorado e 11 de Mestrado.
O Gráfico 3, abaixo, expressa o número de profissionais afastados para
frequentar cursos de Pós-Graduação.
Gráfico 3: Licença Aperfeiçoamento – 2013
16
39%

25
61%
TOTAL 41 – PROFISSIONAIS LICENCIADOS

MESTRADO

DOUTORADO

Fonte: Relatório de acompanhamento – Arquivo GEPE

2.11

Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses
O Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses é

um documento que dispõe das informações acerca das pesquisas realizadas na RME e
foi organizado com a intenção de potencializar a atuação dos profissionais e
pesquisadores no programa de formação continuada da SME. Esse documento visa o
conhecimento e a divulgação acerca dos estudos realizados por pesquisadores internos e
externos, desenvolvidos no âmbito da RME.
Em 2013, houve novas adesões na versão online e a atualização da edição
impressa referente às dissertações e teses entregues ao longo do ano letivo (como
indicado no Gráfico 4), estas estão disponíveis no site da SME.
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Gráfico 4: Banco de Dados do Professor Formador e
Catálogo de Dissertações e Teses – 2013
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Fonte: Formulário de identificação – Arquivo GEPE

2.12

Plataforma Paulo Freire – PARFOR
A Plataforma Paulo Freire é um sistema eletrônico criado em 2009 pelo

Ministério da Educação - MEC, com a finalidade de realizar a gestão e
acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica.
Em maio de 2012, o sistema passou a ser gerido pela Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - CAPES e, atualmente, publica a
relação dos cursos superiores ofertados pelas IES para os professores da rede pública da
educação básica; os professores interessados em participar dos cursos fazem sua préinscrição e, por sua vez, as secretarias municipais e estaduais de educação validam a
pré-inscrição dos professores de sua rede, cabendo às universidades extraírem a relação
de professores pré-inscritos e, após o processo seletivo, registrarem os alunos
matriculados.
A partir da nova reestruturação do sistema, as IES deverão informar a evasão.
As secretarias municipais e estaduais de educação poderão informar anualmente a
demanda por formação de sua rede.
Seguindo o calendário da Plataforma Freire, após levantamento das demandas
da RME, foram solicitados para o 2º semestre de 2014 os seguintes cursos de Formação
Inicial, na modalidade presencial, como indicado na Tabela 9:
Tabela 9: Vagas da Plataforma Freire para Florianópolis - 2013
Curso
Número de vagas solicitadas
Artes cênicas
30
Artes visuais
30
Ciências Naturais
30
Dança (arte)
30
21

História
Informática
Letras
Letras - Inglês
Libras
Música
Pedagogia

45
30
30
30
30
30
70

*Informações do site http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor

Em novembro do corrente ano, as IES inseriram a oferta de cursos e vagas. Na
plataforma, no entanto, a demanda de Florianópolis não foi atendida, havendo oferta de
cursos somente para outras cidades.
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3.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014

3.1

Equipe

A equipe é composta por: Gisele Pereira Jacques (Gerente), Ana Elisa de
Moura Miotto, Jerusa Gonzaga Laus, Luciana Augusta Ribeiro do Prado, Mariza
Aparecida Meksenas (Licença prêmio no 2º semestre), Marta Rossetto Nunes, Ronilda
Maria Machado Ventura e Tatiane Rousseau Machado (inicia na GEPE no 2º semestre).

3.2

Sistematização do Calendário de Formação
Considerando a importância da sistematização das formações para a SME, a

GEPE iniciou o ano de 2016 articulando a reunião de planejamento e organização do
calendário com representantes das Diretorias de Ensino e Gerências. A proposta deste
encontro foi a de conhecer e esclarecer aspectos da Portaria nº 005/2014 (Anexo
XVIII) referente à Hora Atividade do quadro do magistério, a serem observados no
planejamento das formações específicas.
Na ocasião, também foi realizado o levantamento dos eventos a serem
realizados ao longo do ano, sendo estes agrupados por temáticas definidas em 2013,
otimizando, assim, o tempo e a participação dos servidores nestes momentos. Ainda de
acordo

com

o

referido

planejamento,

o

calendário

das

formações

sofreu

alterações/complementações em diferentes momentos do período letivo vigente, com o
compromisso de cada Diretoria e/ou Gerência em atender as orientações do DEVE (a
partir da Portaria nº 062/2005 – Anexo XIX), referente ao preenchimento de documento
próprio para frequência e certificações dos cursos.

3.3

Congresso de Educação Básica – COEB
O ano de formação para os profissionais da RME teve início com a realização

do IV COEB, nos dias 03 a 05 de fevereiro. O evento trouxe a temática Educação
Integral e Tempo Integral: da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Seu
planejamento foi elaborado e organizado em 2013, com o trabalho desenvolvido pela
comissão organizadora constituída por representantes das diretorias da SME.
23

Nessa edição foram ofertadas 1500 vagas e o evento contou com 1119
inscritos. Os Anais e as demais informações sobre o evento estão disponíveis no site3.

Congressistas na solenidade de abertura

Palestra com Moacir Gadoti

Ao término desta edição, deu-se início à preparação do V COEB com a
constituição da comissão organizadora. O projeto elaborado (Anexo XX) contemplou a
temática A Indissociabilidade na Educação Básica: especificidades, desafios e
possibilidades nas práticas pedagógicas, sendo, como nos anos anteriores, enviado ao
PAEP, visando auxílio financeiro.
A programação previu a realização de conferências, palestras e apresentação de
trabalhos. A inscrição para a apresentação dos trabalhos foi regulamentada pelas
Portarias nº 305 e 355/2014 (Anexos XXI e XXII).

3.4

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais
Esta formação foi organizada pela GEPE, em conjunto com a Orbenk, com o

propósito de propiciar aos profissionais uma abordagem de conteúdos integrados que
favorecessem a construção de práticas preventivas, autônomas, colaborativas, dialógicas
e éticas no ambiente educativo (Anexo XXIII).
Em consequência da realização do COEB no mês de fevereiro de cada ano
letivo, a formação para os Auxiliares de Serviços Gerais passou por algumas
reformulações no que se refere ao período e à carga horária. Nessa direção, a carga
horária foi ajustada para 20 horas e o período concentrado nos dias de 21 a 25 de Julho.
A formação contou com 623 profissionais inscritos e a participação efetiva de
560, distribuídos em três grupos nos turno matutino e três no vespertino.
3

Acesso em: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2017/index.php?cms=edicoes+anteriores&menu=8
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Os participantes avaliaram as temáticas trabalhadas (Anexo XXIII), destacando
aspectos importantes para o planejamento desta formação em 2015.

Oficina “Instrumentalização Técnica”

3.5

Oficina “Cuidados com criança, mulher, jovem e idoso”

Formação para Diretores
Considerando o processo de formação que a SME planeja aos gestores nos

últimos três anos e a nova configuração do grupo, a partir da eleição direta para a gestão
2014-2016, a GEPE organizou, em parceria com as demais Diretorias da SME, o projeto
intitulado O Papel do Gestor Educacional frente aos desafios das políticas
educacionais (Anexo XXIV). O planejamento visou aprofundar os conhecimentos
acerca da abordagem do papel do gestor, das políticas educacionais nacionais e
municipais, das diretrizes curriculares da educação básica e da gestão de pessoas;
levando-se em consideração que parte dos eleitos exercia a função pela primeira vez.
Esta formação contou com 132 inscritos entre Diretores das UEs,
Coordenadores de EJA e representantes da SME, destes 128 participaram efetivamente.
Como finalização do curso, os participantes tiveram a oportunidade de avaliar a
formação (Anexo XXIV), cujos dados serviram como subsídios para o planejamento do
próximo ano.

Formação de Diretores 2013

Trabalho em Grupo – Formação de Diretores 2013
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3.6

Encontro de Práticas Pedagógicas em Foco
Embora considerado um evento de suma importância para acolhida e

integração dos servidores novos, por decorrência da necessidade de ajustes financeiros e
de replanejamento interno, o evento não foi realizado no ano de 2014.

3.7

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão - SEPPEX
Dando continuidade às suas atribuições em 2014 e com o objetivo de divulgar

e dar visibilidade às ações realizadas nas UEs da SME, a GEPE organizou o III
SEPPEX na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (Anexo XXV).
O evento ocorreu nos dias 10 e 11 de setembro, com uma carga horária total de
16 horas. O público convidado a participar do evento foi composto por servidores da
RME de Florianópolis, profissionais e estudantes das IES.
O evento contou com a participação da Profa. Dra. Julice Dias (UDESC) na
palestra de abertura, Estágio, Pesquisa e Extensão: diálogos estabelecidos no processo
formativo. Os relatos de experiências ocorreram com a mediação de representantes das
Diretorias e contemplaram ações desenvolvidas nas UEs.
Foram inscritos 125 profissionais, sendo que 98 acompanharam as atividades.
Na avaliação (Anexo XXV), os participantes consideraram que a programação geral do
seminário atendeu aos objetivos propostos e ressaltaram que os relatos de experiência
contribuíram para a atuação profissional.

Relato de Estágio

Plateia prestigiando ao SEPPEX
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3.8

Cursos na modalidade de Educação a Distância
A GEPE coordenou o GT-EaD constituído pela Portaria nº 109/2014 (Anexo

XXVI) com o objetivo de dar continuidade à oferta dos cursos na modalidade de
educação à distância e de atualizar o Projeto Coorporativo da EaD (XXVII).
Para a implementação em 2014 dos cursos nessa modalidade, foi submetido
junto à CAPES o projeto VI Jornada da EaD na Formação Permanente para os
profissionais da Rede Municipal de Ensino (Anexo XXVIII). Entretanto, o projeto não
foi aprovado, o que inviabilizou a oferta de cursos no primeiro semestre.
Ainda em 2014, foram revisados os cursos de Gestão e Ética no Serviço
Público, Gestão Educacional e Letramento no Contexto Educativo. Os cursos Educação
Integral e Diversidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais não foram
ofertados devido à necessidade de reescrita prevista para o ano de 2015.
Os cadernos foram disponibilizados online e por empréstimo. No total, foram
ofertadas 250 vagas, tendo 431 inscritos e 209 participantes, de acordo com informações
da Tabela 10, a seguir:
Tabela 10: Cursos na modalidade a distância – 2º semestre – 2014
Movimento de Matricula – 2º semestre
Cursos 50 vagas*
Professor Articulador
Participantes
Claudia Maria Francisca
Gestão e Ética no Serviço Público
30
Teixeira
Letramento no Contexto Educativo
Maria Letícia Naime Muza
41
Planejamento, Registro e Avaliação na
João Dimas Nazário
55
Educação Infantil
Gestão Educacional
Marlise Oestreich
40
Primeiros Socorros e Proteção Civil na
Luciana Souza
43
Educação
Total
209
* Número de inscritos contempla participantes em lista de espera.
Fonte: Arquivo EaD - GEPE

A experiência da modalidade EaD na formação continuada da SME
possibilitou à GEPE concorrer ao Prêmio Inovação INEP 2013, na categoria de Política
Pública. O projeto (Anexo XXIX) ficou classificado entre os 20 melhores.
Em agosto, a GEPE participou do XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior
a Distância – ESUD, com a apresentação do artigo A EaD na Formação Continuada
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Ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis: Promoção da
Autonomia na Construção do Conhecimento. (Anexo XXX)

3.9

Curso Letramento e Contexto Educativo

Planejamento, Registro e Avaliação na Educação Infantil

Participação da GEPE no XI ESUD

Cadernos EaD Impressos

Estágio, Pesquisa, PIBID, Extensão, Visita de Estudos e Serviço Voluntário
Nesse ano, em continuidade aos procedimentos de encaminhamentos das ações

de Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID, Visita de Estudo e Serviço Voluntário, a GEPE
realizou algumas ações: revisão e atualização das Portarias nº 116/2012 e nº 117/2012 a
partir da avaliação do ano anterior (Portarias nº 077/2014 e nº 076/2014
respectivamente) (Anexos XXXI e XXXII); renovação de convênios e assinatura de 03
novos, totalizando 15 convênios; realização de reuniões com coordenadores das IES
para apresentação das demandas de ações formativas e participação em momentos de
socializações de estágio e PIBID nas respectivas instituições.
As tabelas constantes no subtópico a seguir detalham os encaminhamentos
específicos de cada ação realizada no âmbito da SME.
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3.9.1

Estágio Curricular Obrigatório
Em 2014, foram encaminhados 701 estagiários, provenientes de 12 Instituições

de Ensino, estes foram distribuídos em 38 unidades de Educação Infantil, 29 de Ensino
Fundamental, 09 Núcleos de Educação Jovens e Adultos e 02 na SME. O detalhamento
encontra-se na Tabela Descritiva referente a esta ação (Anexo XV).
Gráfico 5: Encaminhamentos de Estágios – 2014
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Em 2014, foi necessária uma adequação na Portaria nº 117/2012, dando origem
à Portaria de nº 077/2014, que retificou a portaria anterior, em especial ao que tange ao
número de estagiários em turmas de Educação Infantil, além de outros pequenos ajustes.
O número de IES conveniadas (Tabela 11) diminuiu devido ao término de
vigência de 02 convênios, totalizando 18 IES em 2014. Das IES conveniadas, algumas
não realizaram solicitações de estágio para este ano.
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Tabela 11: Relação das IES conveniadas – 2014
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS EM 2014
Ação Educacional Claretiana
ASSESC - FACESC – Faculdades Integradas
CESUSC – Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis
DOM BOSCO – Faculdade Dom Bosco – Fund. Cult. Xingú
FACULDADE ANHANGUERA
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ
FACULDADE FAEL
FUnC – Fundação Universidade do Contestado
GRUPO UNINTER – Soluções Inovadoras em Educação
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina UFSC– Universidade Federal
de Santa Catarina
UNIASSELVI – Sociedade Educacional Leonardo da Vinci
UNIESC – Unidade de Educação de Santa Catarina
UNIP – Universidade Paulista – Polo Ingleses
UNIP/ASSUPERO – Universidade Paulista
UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
USJ – Centro Universitário de São José
Fonte: Arquivo GEPE

3.9.2

Pesquisa
Em relação às 52 pesquisas4 encaminhadas neste ano no âmbito da RME, o

mesmo detalhamento pode ser observado nas Tabelas 12 e 13, que seguem:
Tabela 12: Número de Pesquisas encaminhadas por IES – 2014
Pesquisa
Nível e IES
Doutorado Mestrado Especialização Graduação
Institucional
USJ
1
UFC
2
IFSC
5
UNESCO
1
UDESC
1
4
UFSC
6
22
2
2
5
UNICAMP
1
6
23
9
3
11
Subtotal
TOTAL = 52
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

4

O relatório anual por pesquisador pode ser consultado no site
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=pesquisas+dae+anos+anteriores
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Tabela 13: Distribuição das Pesquisas por campo* – 2014
CAMPO DE PESQUISA
NÍVEL/QUANTIDADE
EB
ED
EJA
CRECHE
Doutorado (06)
2
1
Mestrado (23)
26
9
46
Especialização (09)
6
1
2
Graduação (03)
8
7
1
Pesq. Institucional (11)
27
8
1
4

NEI
1
18
1

* A análise dos dados revela para quantas UE’s foram encaminhadas as pesquisas.
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

3.9.3

Extensão
Para 2014, foram encaminhados 27 ações de extensão provenientes de duas

IES, conforme Tabela 14 abaixo:
Tabela 14: Projetos de Extensão – 2014
IES

CENTRO/DEPARTAMENTO

CED - Centro de Educação
CCB - Centro de Ciências Biológicas
CFH - Centro de Filosofia e Ciências
UFSC
Humanas
CCS - Centro de Ciências da Saúde
CCE - Centro de Comunicação e Expressão
CEAD - Centro de Educação a Distância
UDESC
FAED - Faculdade de Educação
TOTAL

2
1

UNIDADES
EDUCATIVAS
1
1

4

DEF + 2

2
1
13
4
27

19
1
GEI
DEF + 18

EXTENSÕES

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

3.9.4

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
Em 2014, houve a interrupção do subprojeto de História e a entrada de um

subprojeto de Educação Física, resultando no atendimento a 03 unidades de Educação
Infantil e a 04 de Ensino Fundamental, de acordo com o descrito na Tabela 15, a seguir:
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Tabela 15: Projeto de PIBID – 2014
IES
UDESC

UFSC

CURSOS

PROJETO

UNIDADES EDUCATIVAS

Pedagogia

Licenciatura em Pedagogia:
Foco na educação infantil

Creche Nossa Senhora de
Lourdes
Creche Julia Maria Rodrigues

Educação
Física

Licenciatura em Educação
Física

EBM Anísio Teixeira

Educação
Física

Licenciatura em Educação
Física

Geografia

Licenciatura em Geografia

EBM Beatriz de Souza Brito
EBM João Alfredo Rohr
NEI Zilda Arns Neumann
EBM Batista Pereira

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

3.9.5

Visita de Estudos
No que tange a esta ação formativa, houve a visita de 178 acadêmicos oriundos

de 04 IES, encaminhados à 12 unidades de Educação Infantil e à 14 de Ensino
Fundamental. As licenciaturas foram destacadas no Gráfico 6, a seguir, tendo sido
usado o mesmo critério de 2013 de seleção de dados; cabe salientar que seu
detalhamento pode ser encontrado na Tabela Descritiva desta ação (Anexo XVI).
Gráfico 6: Solicitação de Visita de Estudos – 2014
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

3.9.6

Serviço Voluntário
Ao longo do ano letivo, em relação aos projetos de serviço voluntário, a GEPE

contou com a atuação de voluntários de diferentes profissões: Acadêmicos dos cursos de
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Pedagogia, Fonoaudiologia; Arquitetura e Teatro; Autônomo; Aposentado; Arte
Educadora; Estudante da EJA, de acordo com a Tabela 16, seguinte:
Tabela 16: Projetos de Serviço Voluntário – 2014
SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nº DE
UNIDADES
DIRTORIAS/GERÊNCIAS
VOLUNTÁRIOS
PROJETOS* EDUCATIVAS
Educação Infantil
8
7
21
Ensino Fundamental
2
2
2
Educação de Jovens e Adultos
Total
10
9
23
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

3.10

Licença para Aperfeiçoamento Profissional com Ônus
Em fevereiro de 2014 entrou em vigor o Decreto nº 12.674/2014 (Anexo

XXXIII), em substituição ao anterior, para a liberação de servidores da RME para
licença aperfeiçoamento com ônus.

Nesse ano, foram analisados em parceria com as

Diretorias de Ensino, 25 projetos de pesquisa, sendo 5 de Doutorado e 20 de Mestrado.
A GEPE realizou o acompanhamento da frequência de 55 servidores em
licença aperfeiçoamento para curso de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) conforme
Gráfico 7, obtendo 100% de comprovação. A GEPE comprovou o cumprimento da
contrapartida de 15 servidores (cópia da Dissertações/Teses e Certificado) conforme
previsto no decreto supracitado. A cópia impressa destas pesquisas encontra-se
disponível para consulta na Biblioteca Central da SME.
Gráfico 7: Licença Aperfeiçoamento – 2014
NÚMERO DE AFASTAMENTOS EM 2014
36
65%

TOTAL 55 - SERVIDORES LICENCIADOS

19
35%
MESTRADO
DOUTORADO

Fonte: Relatório de acompanhamento – Arquivo GEPE
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3.11

Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses
O Banco de Dados de Professor Formador e o Catálogo de Dissertações e Teses

- Edição 2014 contou com 39 novas adesões, totalizando 79 pesquisas publicadas na
versão impressa (200 exemplares) e 81 pesquisas (Gráfico 8) disponibilizadas online.
Os trabalhos podem ser conhecidos na íntegra no site5.
O preenchimento dos formulários online facilitou o acesso para o pesquisador e
o trabalho de organização do catálogo impresso. Porém, percebemos que não havia
necessidade de manter os dois formulários (Formulário de Identificação da Pesquisa e
Formulário de Identificação do Pesquisador). Propomos para 2015, um único formulário
que contemple as informações necessárias, evitando, assim, a repetição de dados
comuns.
Gráfico 8: Banco de Dados do Professor Formador e
Catálogo de Dissertações e Teses – 2014

9
72

9

Total de Pesquisas (Versão Impressa): 79

MESTRADO

72

Total de Pesquisas (Versão Online): 81

DOUTORADO

Fonte: Formulário de identificação – Arquivo GEPE

3.12

Plataforma Paulo Freire – PARFOR
Seguindo calendário da Plataforma Freire, após levantamento de demanda* da

RME, foram solicitados para o 2º semestre de 2014 os seguintes cursos de Formação
Inicial na modalidade presencial constantes na Tabela 17:

5

Acesso em: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Tabela 17: Vagas da Plataforma Freire para Florianópolis – 2014
Curso
Número de vagas solicitadas
Artes cênicas
30
Artes visuais
30
Ciências Naturais
30
Dança (arte)
30
História
45
Informática
30
Letras
30
Letras - Inglês
30
Libras
30
Música
30
Pedagogia
70
*A demanda solicitada por Florianópolis não foi atendida.
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4.

4.1

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2015

Equipe:
Neste ano assume como Gerente a Professora Regina Bittencourt Souto. A

equipe é composta por: Ana Elisa de Moura Miotto, Andrea do Prado Felippe, Mariza
Aparecida Meksenas (Aposentou no 1º semestre), Marta Rossetto Nunes, Ronilda Maria
Machado Ventura (Solicitou desligamento no 2º semestre), Sônia Fernandes de Lima
(Solicitou desligamento no 2º semestre) e Tatiane Rousseau Machado.

4.2

Sistematização do Calendário de Formações
Como forma de articular e refletir sobre o programa de formação para os

profissionais da RME, a GEPE realizou, em fevereiro, o primeiro encontro envolvendo
representantes

das

diretorias

para definir

encaminhamentos

relacionados

ao

planejamento das formações para o ano de 2015.
Na oportunidade, foi socializado o calendário das formações no entendimento
de que este é um instrumento que materializa as ações formativas e é fundamental para
a visão do todo. O calendário foi organizado a partir das demandas encaminhadas pelos
setores, respeitando a Portaria nº 05/2015, sob a qual era regulamentada a hora atividade
dos educadores e da equipe pedagógica das UEs. Os encaminhamentos e definições
foram registrados nos relatos, conforme Anexo XXXIV.
Em 2015, o Projeto de expansão e aperfeiçoamento da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental em Florianópolis, com financiamento do BID, inicia uma série de
ações direcionadas ao aperfeiçoamento profissional. Em virtude da implementação do
programa, aconteceram ajustes para o planejamento das propostas das formações
continuadas, sem haver, muitas vezes, a efetiva participação da GEPE nas tomadas de
decisões por falta de convite. Todavia, muitas ações importantes foram executadas,
como o lançamento, em março, das Diretrizes para a Educação Básica do Município de
Florianópolis, disponibilizadas no site da SME. Seguindo nessa direção, ficou acordado
que o eixo norteador para o planejamento das ações formativas em 2015 foram as
diretrizes para a educação básica municipal.
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4.3

Congresso de Educação Básica – COEB
A primeira formação ofertada aos profissionais da RME e demais instituições

públicas de Educação Básica ocorreu durante o V COEB, nos dias 03 e 04 de fevereiro.
Essa edição contemplou a temática A indissociabilidade na Educação Básica:
especificidades, desafios e possibilidades nas práticas pedagógicas.
Para esta edição foram ofertadas 1500 vagas, com 1047 inscrições. Os anais do
evento estão disponíveis para a consulta online6.

Solenidade de Abertura COEB 2015

Conferencista Prof. Dr. Mário Sérgio Cortella – PUC/SP

Ainda no primeiro semestre do referido ano, a GEPE deu início ao
planejamento do VI COEB em parceria com representantes das Diretorias. A comissão
que organizou o congresso foi constituída pela Portaria nº 111/2015 (Anexo XXXV). A
comissão planejou o projeto Desafios da Educação Contemporânea: concepções e
práticas pedagógicas e o submeteu, como nos anos anteriores à PAEP, visando auxílio
financeiro (Anexo XXXVI).
A programação7 foi planejada para oferecer conferências, palestras e
apresentações de trabalhos nas modalidades Relatos de Experiência e Comunicação
Oral de Pesquisa. A seleção e publicação dos trabalhos foram organizadas sob as
Portarias nº 168/2015 e nº 279/2015 (Anexos XXXVII e XXXVIII).

6

Acesso em: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/index.php?cms=edicoes+anteriores&menu=8

7

O programa pode ser consultado no site
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/index.php?cms=programa&menu=4
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4.4

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais
Essa formação foi planejada e sistematizada no projeto intitulado Formação

para Auxiliares de Serviços Gerais: refletindo o cotidiano profissional na educação,
(Anexo XXXIX) com o objetivo de aprofundar as temáticas já abordadas e de
contemplar as solicitações nas avaliações em anos anteriores.
Com a finalidade de protagonizar a participação efetiva dos profissionais, o
curso foi planejado em formato de oficinas. Por essa via, foram organizadas 9 oficinas
temáticas: Relações Interpessoais; Terapia Artística; Sustentabilidade; Momento
Cultural; Instrumentalização Técnica; Primeiros Socorros; Prevenção à Intoxicação;
Segurança do Trabalho; Alimentos não Convencionais e Contação de Histórias.
O evento ocorreu entre os dias 27 a 31 de julho e contou com a contrapartida
da Empresa ORBENK, que financiou o Coffebreak e uma das oficinas. Cada grupo foi
atendido por um formador de modo a articular momentos de abordagem conceitual e de
vivências práticas de acordo com as ementas. Foram inscritos 653 funcionários, destes,
563 participaram das atividades desenvolvidas.

Oficina de Terapia Artística

Oficina de Contação de História

Ao final das referidas oficinas, os participantes, coordenadores de sala e
consultores avaliaram as temáticas vivenciadas. A partir desses dados foi possível
considerar que a formação atingiu seus objetivos (Anexo XXXIX).

4.5

Formação para Diretores
A GEPE planejou, organizou e articulou a formação continuada para o período

de 2015 a 2016 dos diretores das UEs e Coordenadores dos Núcleos de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Para esta finalidade, foi constituído com as Diretorias o Grupo
de Trabalho Formação de Gestores – GT. O projeto intitulado GESTORES EM REDE 38

Consolidação das Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis (Anexo XL) foi desenhado para os dois anos, com uma carga
horária de 60 horas por ano, contemplando 120 horas.
A formação contou com a inscrição de 123 profissionais, destes 116
participaram das atividades presenciais e a distância. Todos os encontros e atividades
foram acompanhados por consultores externos e pelos integrantes do GT.

Formação dos Diretores 2015

4.6

Palestra com Prof. Silvio Gallo

Encontro Práticas Pedagógicas em Foco
Para o ano de 2015, a GEPE iniciou o planejamento do IV Encontro Práticas

Pedagógicas em Foco: desafios no reinventar as práticas pedagógicas no cotidiano, a
ser realizado no período de recesso escolar. No entanto, o Colegiado da SME deliberou
que as UEs realizassem a reposição dos dias de greve na primeira semana de férias de
julho. Considerando esta deliberação, foi cancelada a realização do encontro.

4.7

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão - SEPPEX
Foi previsto no planejamento da GEPE a realização do IV Seminário de

Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na RME de Florianópolis para oportunizar
momentos de divulgação, reflexão e discussão das ações bem sucedidas na UEs. Neste
caso em especial, devido à demanda de atividade específica da Diretoria de Ensino
Fundamental (aplicação da Prova Brasil), que coincidiu com o evento, o cronograma
precisou ser revisto. Neste contexto, foram feitas tentativas de adequação de datas, no
entanto, houve incompatibilidade de agendas dos consultores das IES e das UEs,
motivos pelos quais o evento não pode ser realizado.

39

4.8

Cursos na modalidade de Educação a Distância
Mantendo a proposta de continuidade na oferta dos cursos na modalidade EaD,

a GEPE propõe a reestruturação do GT-EaD em relação às atribuições e ao número de
representantes das respectivas Diretorias, tendo como normativa a Portaria nº 066/2015.
(Anexo XLI).
A partir dessa nova configuração, o Plano de Formação Permanente na
Modalidade EaD (Anexo XLII) é reelaborado, considerando a avaliação de 2014. Desta
forma, no segundo semestre, são ofertados 04 cursos: Primeiros Socorros e Proteção
Civil na Educação; Planejamento, Registro e Avaliação na Educação Infantil; Gestão
Educacional; e Letramento no Contexto Educativo. Para cada curso foram ofertadas 50
vagas.
A nova equipe de professores articuladores e membros do GT-EaD
participaram da formação com os Prof. Dr. Jorge Luiz Silva Hermenegildo (IFSC) e
Jean Carlo Bilhan (CONEXÃO EDUCAR - Consultoria em EAD).
Nessa edição, foram ofertadas 200 vagas e 188 participantes, conforme Tabela
18 abaixo.
Tabela 18: Cursos na modalidade a distância – 2º semestre – 2015
Movimento de Matricula – 2º semestre
Cursos 50 vagas*
Professor Articulador
Participantes
Letramento no Contexto
Andréa do Prado Felippe
47
Educativo
Planejamento, Registro e
Izabel Terezinha Bragagnolo
49
Avaliação na Educação Infantil
Gestão Educacional
Karla Christine H. Lima da Silva
47
Primeiros Socorros e Proteção
Luciana Souza
45
Civil na Educação
Total
188
*No momento da inscrição foram aceitas 60 inscrições, considerando a margem de evasão do primeiro encontro
presencial obrigatório.
Fonte: Arquivo EaD - GEPE

Os cadernos temáticos e material de apoio (“Guia do cursista”, “Introdução à
EaD e ao Ambiente Virtual”) foram disponibilizados online e a versão impressa
disponibilizada para empréstimo na Biblioteca Central da SME.
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Curso de letramento no contexto educativo

Curso de Planejamento, Registro e Avaliação na
Educação Infantil

Ao final dos cursos, foi realizada uma avaliação na qual os cursistas,
professores articuladores e membros do GT-EaD, destacaram suas impressões. Nesse
processo, houve apontamentos das professoras articuladoras, dos aspectos positivos e
dificuldades, com indicativos para as próximas ações em 2016 (Anexo XLIII).
Outra ação realizada na EaD, em parceria com o Polo/UAB de Florianópolis,
no segundo semestre, foi o planejamento e a oferta do curso Educação a Distância:
perspectivas na ação pedagógica, na plataforma E-proinfo para assessores da SME e
professores tutores presenciais do Polo/UAB (Anexo XLIV). Foram ofertadas 40 vagas
com 16 inscritos e a participação efetiva de 12 profissionais.
Na avaliação, as articuladoras apontaram como encaminhamentos a reedição
do módulo em 2016 e o planejamento de um novo módulo para explorar outras
ferramentas disponíveis na E-proinfo. Os cursistas consideraram que o curso atendeu as
necessidades profissionais, com metodologia e carga horária adequadas.

4.9

Estágio, Pesquisa, PIBID, Extensão, Visita de Estudos e Serviço Voluntário
As ações de Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID, Visitas de Estudos e Serviço

Voluntário tiveram continuidade neste ano, considerando as solicitações das IES e das
UEs, seguindo as orientações das Portarias específicas. Dentre as atividades
desenvolvidas, foram realizadas reuniões com coordenadores de estágio das IES,
participação em reuniões de diretores e formação de especialistas com a finalidade de
esclarecer as atribuições da Gerência e dos procedimentos de encaminhamento destas
ações. Em relação às parcerias com as IES, o ano letivo finalizou com 18 convênios.
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Ao longo do ano, a GEPE participou de diversos momentos de socialização de
Estágio, Pesquisa e Extensão realizadas nas IES e no âmbito da RME.

Semana de estágio FAED/UDESC

Socialização de Dissertação PPGArq/UFSC

Considerando a avaliação do ano anterior, o instrumento de coleta de demandas
(Anexo XLV) foi revisado e, ao final do segundo semestre, enviado às UEs para que os
diretores, juntamente ao grupo de trabalho, pudessem apontar as necessidades
específicas a cada UE. Importa salientar que todas as unidades foram contatadas e
auxiliadas em relação ao preenchimento e ao envio do documento. No entanto, nem
todas enviaram suas demandas. Haja vista o percentual reduzido de retorno do
instrumento preenchido, a GEPE considerou importante retomar a coleta de demandas
no início do ano seguinte para, desta forma, obter dados mais condizentes com a
realidade da RME.
Em relação aos indicadores referentes às ações formativas desenvolvidas no
âmbito da SME, é possível verificar, no subtópico a seguir, o detalhamento das
informações, de acordo com as solicitações recebidas.

4.9.1

Estágio Curricular Obrigatório
Em 2015, 789 acadêmicos foram encaminhados para estágio em todas as

modalidades e etapas de ensino. Foram atendidas 52 unidades educativas de Educação
Infantil, 25 de Ensino Fundamental e 10 Núcleos/Polos de Educação de Jovens e
Adultos – EJA.
No Gráfico 9, encontram-se os dados referentes a 2015, de acordo com os
dados já expostos neste documento. A Tabela Descritiva de Estágio Curricular
Obrigatório encontra-se no Anexo XV.
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Gráfico 9: Encaminhamentos de Estágios – 2015
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

Ainda em 2015, as normativas de conveniamentos permaneceram as mesmas do
ano anterior, bem como os convênios celebrados com as instituições de ensino superior
(Tabela 19).
Tabela 19: Relação das IES conveniadas – 2015
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS EM 2015
Ação Educacional Claretiana
ASSESC-FACESC – Faculdades Integradas
CENECT/GRUPO UNINTER – Soluções Inovadoras em Educação
DOM BOSCO – Faculdade Dom Bosco – Fund. Cult. Xingu
Faculdade Anhanguera
Faculdade Estácio de Sá
Faculdade FAEL
FUnC – Fundação Universidade do Contestado
GRUPO UNINTER – Soluções Inovadoras em Educação
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina
UFSC– Universidade Federal de Santa Catarina
UNIASSELVI – Sociedade Educacional Leonardo da Vinci
UNIESC – Unidade de Educação de Santa Catarina
UNIP – Universidade Paulista – Polo Ingleses
UNIP/ASSUPERO – Universidade Paulista
UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
USJ – Centro Universitário de São José
Fonte: Arquivo GEPE
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4.9.2

Pesquisa
Com relação às pesquisas8 foram encaminhadas 57 solicitações de

estudos no âmbito da RME, as Tabelas 20 e 21 revelam os dados.
Tabela 20: Número de Pesquisas encaminhadas por IES – 2015
Pesquisa
Nível e IES
Doutorado Mestrado Especialização Graduação
Institucional
USJ
UNISUL
FUND. PALMARES
INST. RODRIGO
MENDES
UNESCO
UDESC
UFSC
UNIVILLE
UNOESC
Subtotal

1
1

1
1
1

1
7

8

4
19
2

4

1
25
6
TOTAL = 57

3
2

1
8

6

12

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

Tabela 21: Distribuição das Pesquisas por campo* –2015
CAMPO DE PESQUISA
NÍVEL/QUANTIDADE
EB
ED
EJA
CRECHE
Doutorado (08)
15
8
Mestrado (25)
23
9
2
53
Especialização (06)
24
1
1
Graduação (06)
11
7
4
3
Pesq. Institucional (12)
26
9
2
14

NEI
3
23
2

* A análise dos dados revela para quantas UEs foram encaminhadas as pesquisas
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

Ao final do segundo semestre, a GEPE recebeu solicitações de ações que
somente poderão ser atendidas no ano seguinte devido ao processo de finalização de ano
letivo das UE's, o que dificulta atender a novas demandas, principalmente de pesquisa.

4.9.3

Extensão
Em 2015, foram encaminhados 17 projetos de extensão provenientes de três

IES, conforme Tabela 22 abaixo:

8

O relatório anual por pesquisador pode ser consultado no site
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=pesquisas+dae+anos+anteriores
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Tabela 22: Projetos de Extensão – 2015
IES

UFSC

CENTRO/DEPARTAMENTO

1

1

1
1
1

1
1
GEPE

1

DEGOA

1
17

1

CTC - Centro de Tecnológico
CCS - Centro de Ciências e Saúde
CCB - Centro de Ciências Biológicas

1
2
2

CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas

4

CCA - Centro de Ciências Agrárias
PPGLg - Programa de Pós-Graduação em
Linguística
Pró-Reitoria de Extensão
CEAD – Centro de Educação a Distância
CEART – Centro de Artes
UDESC
CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do
Esporte
UNIESPCurso de Arquitetura e Urbanismo
TOTAL
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE
4.9.4

2

UNIDADES
EDUCATIVAS
1
DEGOA + 8
10
EJA+ GEESP +
4
2

EXTENSÕES

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
Para esse ano, o movimento de PIBID na RME seguiu os padrões dos anos

anteriores, tendo sido atendidas três unidades de Educação Infantil e sete de Ensino
Fundamental. Ao final de 2015, havia um total de cinco subprojetos, como pode ser
observado na Tabela 23 abaixo.
IES

Cursos
Educação
Física

UDESC
Pedagogia
Educação
Física

UFSC

Geografia

História

Tabela 23: Projeto de PIBID – 2015
Projeto
Unidades Educativas
Licenciatura em Educação
EB Anísio Teixeira
Física
Creche Nossa Senhora de
Licenciatura em Pedagogia
Lourdes
– Foco Educação Infantil
Creche Julia Maria Rodrigues
EB Beatriz de Souza Brito
Licenciatura em Educação
EB João Alfredo Rohr
Física
NEI Zilda Arns Neumann
Educação patrimonial e
formação de professores:
EB Dilma Lúcia dos Santos
Relação entre comunidade, EB Batista Pereira
escola e universidade.
Educação patrimonial e
formação de professores:
EB Dilma Lúcia dos Santos
Relação entre comunidade, EB Batista Pereira
escola e universidade.

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE
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4.9.5

Visita de Estudos
Foram encaminhados 187 acadêmicos para 14 unidades de Educação Infantil e

12 de Ensino Fundamental, podendo ser observada no gráfico 11 a incidência de visita
por licenciatura. O detalhamento encontra-se na Tabela Descritiva desta ação no Anexo
XVI.
Gráfico 10: Solicitação de Visita de Estudos – 2015
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE

4.9.6 Serviço Voluntário
Para este ano, a GEPE recebeu projetos de voluntários de diferentes áreas: Do
Lar; Estudante; Auxiliar de Sala PMF; Acadêmico; Funcionário Público e Motorista,
sendo a Tabela 24 indicativa dos dados de encaminhamento, como segue:

Tabela 24: Projetos de Serviço Voluntário – 2015
SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nº DE
UNIDADES
DIRTORIAS/GERÊNCIAS
VOLUNTÁRIOS
PROJETOS EDUCATIVAS
Educação Infantil
11
9
21
Ensino Fundamental
2
2
3
Educação de Jovens e Adultos
Diretoria de Educação Infantil
1
1
1
Total
14
12
25
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE
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4.10

Licença para Aperfeiçoamento Profissional com Ônus
No ano de 2015, a GEPE acompanhou a frequência de 57 servidores em licença

aperfeiçoamento para curso de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) (Gráfico 11),
conforme previsto no Decreto nº 12.674/2014, que regulamenta a concessão da Licença
para participação de Curso de Pós-Graduação.
Em relação aos processos para licença aperfeiçoamento com ônus, a GEPE, em
pareceria com as Diretorias de Ensino, analisou e elaborou pareceres relacionados aos
projetos de pesquisa, totalizando 21, sendo 5 de Doutorado e 16 de Mestrado.
Gráfico 11: Licença aperfeiçoamento – 2015

TOTAL = 57 servidores afastados
Fonte: Relatório de acompanhamento – Arquivo GEPE

Em cumprimento ao inciso IV do Art.8º do Decreto nº 12.674/2014, a GEPE
recebeu 100% da comprovação de vínculo com a IES e a contrapartida de 16
servidores (cópia da Dissertações/Teses e Certificado). As pesquisas encontram-se
disponíveis para consulta na Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis e constam no Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de
Dissertações e Teses – 2014 (impresso e online) a relação de Dissertações e
Teses disponíveis na Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação.
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4.11

Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses
O Banco de Dados de Professor Formador e o Catálogo de Dissertações e Teses

- Edição 2015 (Gráfico 12) contou com 12 novas adesões, totalizando 92 pesquisas
disponíveis online. As pesquisas estão disponíveis no site9.

Considerando que o preenchimento dos formulários online facilitou o acesso
para o pesquisador e o trabalho de organização do catálogo impresso, no que diz
respeito ao planejamento anual, a GEPE elaborou a alteração no Edital nº 01/2011, no
qual propôs a unificação dos formulários de Identificação da Pesquisa e Formulário de
Identificação do Pesquisador.
Gráfico 12: Banco de Dados do Professor Formador e
Catálogo de Dissertações e Teses – 2015

70

82

9

Total de Pesquisas (Versão Impressa): 79

10

Total de Pesquisas (Versão Online): 92

MESTRADO

DOUTORADO

Fonte: Formulário de identificação – Arquivo GEPE

4.12

Plataforma Paulo Freire – PARFOR
No segundo semestre de 2015, o IFSC-Florianópolis ofertou 30 vagas para 1ª

licenciatura nos cursos de Física e Química. No entanto, não houve demanda para
cursos de 1ª licenciatura. Os servidores manifestaram interesse por uma 2ª licenciatura,
que, segundo calendário do PARFOR, será somente atendida no próximo ano.

9

Acesso em: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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5.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016

5.1

Equipe

A equipe é composta por: Regina Bittencourt Souto (Gerente), Ana Elisa de
Moura Miotto, Andrea do Prado Felippe, Marta Rossetto Nunes, Tatiane Rousseau
Machado e Wagner Ferreira Angelo (Assistente Administrativo).

5.2

Sistematização do Calendário de Formações

Na mesma direção do ano anterior, a GEPE cumpriu sua missão de articular
com as Diretorias da SME as ações formativas de estágio, pesquisa, PIBID, extensão,
serviço voluntário e cursos no âmbito desta secretaria. Para tanto, buscou-se fazer
encontros (Anexo XLVI) com as equipes das Diretorias para dar continuidade ao
planejamento do calendário de formação e, consequentemente, definir a contratação de
consultores responsáveis pelas formações na RME. Todavia, a secretaria passa por
(re)definições orçamentárias determinadas pelo executivo municipal, o que afeta a
contratação de consultores e os encontros de formação planejados.
Como mencionado no capítulo anterior, o Programa de Expansão com
Financiamento do BID dá início a uma série de projetos na área de aperfeiçoamento.
Nessa direção, em agosto, é contratada uma empresa para a execução dos serviços de
formação

de

docentes

da

RME,

sob

a

licitação

pública

do

contrato

783/EDUC/BID/2016. No plano de trabalho (Anexo XLVII) com a empresa, foram
realizados os planejamentos para o cumprimento de 5.000 horas de capacitação, sendo
80% presencial e 20% na modalidade EaD, para o período de 18 meses. A participação
da GEPE nesse tipo de ação é a de continuar realizando reuniões com as Diretorias de
Ensino com o objetivo de alinhar os encaminhamentos propostos no plano de trabalho
previamente definido, como no caso da contratação de consultores (Anexo XLVIII).
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5.3

Congresso de Educação Básica – COEB

A sexta edição do COEB aconteceu nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2015 com
a temática Desafios da Educação Contemporânea: concepções e práticas pedagógicas,
a qual possibilitou reflexões e encaminhamentos para a primeira formação da RME.
Para esse evento foram abertas 1500 vagas e inscritos 1349 profissionais que
atuam na educação, tanto no âmbito da SME como nas redes federal e estadual de
ensino. Os trabalhos e palestras apresentados estão disponíveis para a consulta no site.

Credenciamento COEB 2016

Comissão Organizadora COEB 2016

Ainda em 2016, iniciou-se o planejamento do próximo congresso a partir da
constituição da comissão organizadora sob a Portaria nº 174/2016 (Anexo XLIX).
Várias reuniões foram realizadas e definiu-se pelo título VII CONGRESSO DE
EDUCAÇÃO BÁSICA - COEB 2017 - Docência: especificidades, saberes e práticas.
Com essa temática pretende-se provocar momentos de estudo, debate e
reflexão, propondo diferentes modalidades de formação como: palestras, mesas
redondas, apresentação das pesquisas acadêmicas, apresentação de banners e relatos de
experiências registrados no projeto (Anexo L) encaminhado ao PAEP, visando buscar
parcerias financeiras.
O evento acontecerá nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 com a perspectiva
de atender a 1500 profissionais da educação entre os da RME e os das demais
instituições de ensino. Além de fomentar o debate com pesquisadores de renome
internacional e nacional, pretende-se também assegurar o protagonismo dos docentes da
escola pública, por meio da apresentação de trabalhos nas modalidades Comunicação
Oral de Pesquisa, Relatos de Experiência e Apresentação de Banner e em três eixos
(Política e Gestão da Educação Básica; Currículo; Práticas Pedagógicas e Docência).
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Considerando o planejamento em questão, foi divulgada a Portaria nº 215/2016
(Anexo LI) para inscrição dos trabalhos.

5.4

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais

Para este ano, a proposta de formação para atender aos Auxiliares de Serviços
Gerais, contemplou o projeto Corpo e mente saudáveis: relações entre trabalho e
família (Anexo LII).
Devido à análise em relação aos recursos financeiros, a formação foi realizada
no período de 25 a 27 de julho, totalizando a carga horária de 12 (doze) horas. Os
cursistas foram distribuídos em 12 (doze) grupos, sendo que cada grupo participou de
05 (cinco) oficinas de abordagem conceitual e de vivências práticas. As oficinas
temáticas foram desenvolvidas por consultores das áreas da Diversidade Cultural,
Saúde, Educação Ambiental, Naturologia Aplicada e Instrumentalização Técnica. Além
das oficinas, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar duas atividades
corporais com profissionais das áreas de Fonoaudiologia e Música.
O evento contou com a contrapartida da Empresa ORBENK pelo financiamento
dos consultores e na distribuição dos lanches. A GEPE ficou com a responsabilidade de
garantir o espaço para realizar os encontros, bem como de planejar, organizar e atuar
nos dias da formação, além de emitir os certificados para os cursistas.

Público Prestigiando Oficina sobre Alimentação

Oficina de Musicalização Saúde Vocal

A organização da formação contou com a inscrição de 564 funcionários, destes
500 efetivamente participaram das oficinas. Ao final, os participantes realizaram
avaliações (Anexo LII) de acordo com as temáticas vivenciadas e apontaram interesse
em determinadas temáticas para 2017. Considerando estes dados é possível avaliar que
a proposta de formação atingiu seus objetivos. Coordenadores de sala e consultores
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também realizaram suas avaliações (Anexo LII) destacando os aspectos importantes de
cada grupo e apontamentos para o próximo planejamento.

5.5

Formação para Diretores

A formação para os diretores das UEs e coordenadores da EJA planejadas no
ano anterior não deram continuidade devido às contingências financeiras decretadas
pelo executivo municipal, as quais afetaram a contratação de consultores.
No entanto, considerando a eleição direta para os diretores das UEs em 2016, a
GEPE se responsabilizou por articular a formação dos candidatos ao cargo de diretores
de UEs da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (gestão 2017-2020).
Essa formação contou com o financiamento do BID na contratação de uma
prestadora de serviços de Capacitação e Aperfeiçoamento dos futuros gestores da RME,
sob o contrato 680/EDUC/BID/2016.
O planejamento se deu na perspectiva de promover a qualidade da gestão
educacional e contribuiu para ampliar as competências profissionais e de conhecimento
com base nas diretrizes curriculares do município de Florianópolis e em referenciais
teóricos e tecnológicos das contribuições técnicas, administrativas e gerenciais mais
recentes (Anexo LIII).
Foram ofertadas 250 vagas e realizadas 200 inscrições. O curso contou com a
carga horária de 40 horas na modalidade presencial e a distância. Os encontros de
abertura e encerramento foram ministrados pela Profa. Dra. Maria Terezinha da C.
Teixeira.

Palestra de Abertura
Prfa. Dra. Maria Terezinha Teixeira

Plateia do Seminário de Abertura
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5.6

Encontro Práticas Pedagógicas em Foco
Neste ano, a proposta de planejamento da GEPE foi dar continuidade a

elaboração do projeto do IV Encontro de Práticas Pedagógicas a ser ofertado aos
servidores no período de recesso escolar. Entretanto, devido a contingências financeiras
do executivo municipal foi suspenso a contratação de consultores o que afetou a
realização da formação.

5.7

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão - SEPPEX
Em 2016, a GEPE iniciou o planejamento do IV Seminário de Práticas de

Estágio, Pesquisa e Extensão na RME de Florianópolis: Unidades Educativas e
Instituições Formativas: tecendo diálogos, aprimorando práxis, com previsão de
realização em outubro. Entretanto, o segundo semestre de 2016 foi marcado pela
reposição da greve dos municipários no calendário escolar, o que dificultou a
articulação das apresentações dos relatos de experiência com as UEs. Do mesmo modo,
os pesquisadores/orientadores de estágio das IES sinalizaram dificuldades na
participação do evento, em virtude das agendas demandadas pelos movimentos
reivindicatórios nacionais deste ano, inviabilizando a realização da proposta planejada.

5.8

Cursos na modalidade de Educação a Distância
A oferta dos cursos na modalidade a distância foi interrompida neste ano

devido às dificuldades orçamentárias do Executivo municipal.
Como previsto no planejamento, foi produzido pela equipe do Núcleo de
Tecnologia Municipal/SME o caderno “Cultura Digital e Educação Básica” para oferta
do curso em 2017. O material elaborado está em fase de revisão e diagramação.

5.9

Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID, Visita de Estudos e Serviço Voluntário
Em 2016, a GEPE manteve, dentre suas atribuições, a articulação das ações de

Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID, Visitas de Estudos e Serviço Voluntário junto às
UEs, considerando as solicitações das IES e das IES, seguindo as orientações das
Portarias mencionadas anteriormente.
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Dentre as atividades desenvolvidas foram realizadas reuniões (Anexo LIV)
com coordenadores de estágio das IES para reafirmar o compromisso a partir do Termo
de Conveniamento, principalmente em relação ao acompanhamento dos estagiários pelo
professor tutor/orientador e à elaboração da proposta de estágio. Em relação às parcerias
com as IES foram mantidos 15 convênios.
Outra ação prevista no planejamento anual foi a elaboração de um folder (no
prelo) de procedimentos e informações sobre as atribuições da GEPE. Esta iniciativa
surgiu da necessidade da Gerência acentuar a divulgação junto às IES e às UEs dos
procedimentos de encaminhamentos, portarias e documentos vigentes que orientam as
atividades desenvolvidas.
Ao longo do ano, a GEPE esteve representada em momentos de socialização de
estágio e PIBID, assim como em defesas de dissertações e teses de pesquisas
desenvolvidas no âmbito da RME, organizando encontros de socialização com os
envolvidos nas pesquisas.
Importante esclarecer que, desde a sua criação, uma das metas da GEPE é
buscar a equidade nos encaminhamentos e na distribuição nas UEs das ações de
pesquisa, estágio, extensão, serviço voluntário e visitas de estudos. A experiência
demonstrou ao longo dos anos que a busca das IES para o campo seguia, muitas vezes,
o critério geográfico, ou seja, o interesse era pela UE mais próxima às IES. Atualmente,
a GEPE segue os critérios estabelecidos nas portarias.

Socialização de Dissertação na EB Adotiva Liberato Valentim e outra no NEI Coqueiros

Considerando a indicação da avaliação do ano anterior, o instrumento de coleta
de demanda foi reenviado aos diretores das UEs e aos coordenadores de EJA para que
pudessem indicar quais ações formativas estas instituições desejavam receber. Como
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resultado, foram preenchidos 87 (70,16%) formulários, dos quais a análise revelou as
necessidades da RME10.
A partir deste levantamento, os dados foram apresentados em reunião para as
IES, diretores das UEs, coordenadores de EJA e Supervisores Escolares com o objetivo
de socializar os interesses de cada instituição e potencializar as ações.
Em relação às ações de Estágio, Pesquisa, Extensão e Serviço Voluntário EPPES encaminhadas no âmbito da SME, é possível detalhar os dados como
demonstrado no subtópico a seguir.

5.9.1

Estágio Curricular Obrigatório
Até novembro de 2016, 709 acadêmicos foram encaminhados para estágio em

todas as modalidades e etapas de ensino desta RME. Foram atendidas 54 unidades
educativas de Educação Infantil, 25 de Ensino Fundamental, 10 Núcleos/Polos de
Educação de Jovens e Adultos – EJA e 02 setores internos da SME. O Gráfico 13, segue
o mesmo padrão dos já apresentados até aqui e a Tabela Descritiva encontra-se no
Anexo XV.
Gráfico 13: Encaminhamentos de Estágios – 2016
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

10

O documento com a análise das informações contidas nos formulários pode ser consultado no site
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Assim como em 2015, as normativas para conveniamento seguiram as mesmas.
Em relação ao número de IES conveniadas, houve o término da vigência de algumas e
renovação de outras, resultando nas IES parceiras indicadas na Tabela 25 abaixo:
Tabela 25: Relação das IES conveniadas – 2016
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS
Anhanguera Educacional
CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina
Faculdade Estácio de Sá
FAEL- Faculdade Educacional da Lapa
FUnC – Fundação Universidade do Contestado
Grupo UNINTER – Soluções Inovadoras em Educação
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UDESC - Universidade Estadual de Santa Catarina
UNIASSELVI – Centro Universitário Leonardo Da Vinci
UNIESC – Unidade de Educação de Santa Catarina
UNISUL Virtual – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
USJ – Centro Universitário de São José
UNIP – ASSUPERO – Universidade Paulista
UNIP – Universidade Paulista – Polo Ingleses
Fonte: Arquivo GEPE.

5.9.2

Pesquisa
Até novembro deste ano, a GEPE realizou o encaminhamento de 61 solicitações

de pesquisa11 no âmbito da RME, de acordo com os dados das Tabelas 26 e 27 a seguir:
Tabela 26: Número de Pesquisas encaminhadas por IES – 2016
Pesquisa
Nível e IES
Doutorado Mestrado Especialização Graduação
Institucional
PUCRS
1
USP
1
UFPR
1
UCAM
1
UNISUL
1
UDESC
3
5
4
5
UFSC
9
13
6
2
7
UNICAMP
1
FCEE
1
Subtotal
16
19
6
7
13
TOTAL = 61
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

11

O relatório anual por pesquisador pode ser consultado no site
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=pesquisas+dae+anos+anteriores
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Tabela 27: Distribuição das Pesquisas por campo de pesquisa* – 2016
CAMPO DE PESQUISA
EB
ED
EJA
CRECHE
NEI
NÍVEL
Doutorado (16)
17
1
8
10
1
Mestrado (19)
26
8
3
3
2
Especialização (6)
2
2
1
Graduação (7)
3
1
4
3
Pesq. Institucional (12)
17
4
2
* A análise dos dados revela para quantas UEs foram encaminhadas as pesquisas.
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

5.9.3

Extensão
Até Novembro deste ano, enquanto projetos de extensão, foram encaminhadas

21 ações provenientes de 3 instituições, conforme Tabela 28 abaixo:
Tabela 28: Informações sobre os projetos de extensão – 2016
IES

UDESC

Título do projeto de extensão

Unidades Educativas

Público
atendido

Girândola de Saberes e
Práticas: Infância, Cidadania e
a Formação Docente

Creche Clair Gruber
Souza Creche Cristo
Redentor
Creche Jardim Atlântico
Creche Pequeno Príncipe
Creche Vila Cachoeira

Professores/
alunos

EB Albertina Madalena
Dias

Professores

EB Albertina Madalena
Dias

Professores/
alunos

Órgão Central SME

Professores

Creche Waldemar S.
Filho

Professores

Creche Orisvaldina Silva

Professores/
comunidade

Creche Celso Ramos

Professores

Formação permanente de
Educador@s: saberes e práticas
necessárias à docência na
cultura digital.
Educom.Cine - Audiovisual,
Educação e Cidadania
Corpo, voz, som e criação
cênica: ampliando
conhecimentos sobre arte.
Formação em Ação

UFSC

"Projeto Ninho: Criando um
espaço para cuidar
transdiciplinarmente da saúde
das famílias e contribuindo
para fortalecer o SUS
Atuação fonoaudiológica na
pré-escola
Programa de Prevenção ao
Abuso Sexual

EB Almirante Carvalhal
EB Herondina M.
Zeferino
EB Osvaldo Machado

alunos
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Programa de Prevenção de
Obesidade
Formação continuada de
Educação em Saúde para
professores do ensino
fundamental II da RME de
Florianópolis
Jovens tutores de programação
Computação no Ensino
Fundamental
Brinquedos, brincadeiras, arte
e ciência na formação de
professores
Implantando cognoteca:
Desenvolvimento cognitivo
através de jogos
Conscientização alimentar na
infância
Aprendendo a Respirar e
Meditação Mindfulness
2ª Jornada Internacional de
Alfabetização
PSE no âmbito local:
fortalecimento da articulação
intersetorial e desenvolvimento
de multiplicadores
Formação de profissionais de
Educação Infantil para
promoção da inclusão de
crianças com Transtorno do
Espectro do Autismo
Jovens tutores de programação

Casa de
Retiros

Metodologias ativas e REAS
para professores de Educação
Básica
Memória Institucional “60
anos da Casa de Retiros Vila
Fátima”

EB Batista Pereira
ED Lupercio B. da Silva
EB Dilma Lúcia dos
Santos
EB Herondina M.
Zeferino
EB Virgílio dos Reis
Várzea
ED João Francisco
Garcez

alunos

Professores

alunos
alunos
Professores/
alunos

ED José Jacinto Cardoso

alunos

ED José Jacinto Cardoso

alunos

ED José Jacinto Cardoso

Professores/
alunos

Órgão Central SME

Professores

Órgão Central SME

Professores

Órgão Central SME

Professores

EB Herondina M.
Zeferino

alunos

Órgão Central SME

Professores

EB José Amaro Cordeiro

Professores/
alunos

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

Assim como nos anos anteriores, a GEPE finalizou as atividades recebendo
solicitações de pesquisa e extensão para o início em 2017, uma vez que as UE's neste
momento preparam-se para concluir o ano letivo.
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5.9.4

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
Em 2016, os projetos de PIBID atenderam em 02 unidades de Educação

Infantil e em 07 unidades de Ensino Fundamental, como pode ser constatado de acordo
com a Tabela 29 abaixo.
Tabela 29: Projetos de PIBID – 2016
CURSOS
PROJETO
UNIDADES EDUCATIVAS
Licenciatura em
Educação Física
EB Anísio Teixeira
Educação Física
Licenciatura em
Pedagogia
Pedagogia – Foco
Creche Julia Maria Rodrigues
Educação Infantil
Licenciatura em
Pedagogia
Pedagogia – Foco
EB João Alfredo Rohr
UDESC
Anos Iniciais
História, Artes
Visuais, Música,
Projeto
EB Luiz Candido Da Luz
Geografia e
Interdisciplinar
EB Virgílio Várzea
Pedagogia.
Licenciatura em
História
EB Henrique Veras
História
EB Beatriz de Souza Brito
Licenciatura em
UFSC
Educação Física
NEI Zilda Arns Neumann
Educação Física
EB João Alfredo Rohr
IES

Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

5.9.5

Visita de Estudos
Até novembro de 2016, foram encaminhados 341 acadêmicos para visita de

estudos em 12 unidades educativas de Educação Infantil, 14 de Ensino Fundamental e
02 Diretorias de Ensino. O Gráfico 14, abaixo, segue o mesmo padrão de dados dos
apresentados neste relatório.
A Tabela Descritiva desta ação encontra-se no Anexo XVI.
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Gráfico 14: Solicitação de Visita de Estudos – 2016
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Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.

5.9.6

Serviço Voluntário
Até novembro deste ano, as solicitações de Serviço Voluntário, indicados na

Tabela 30, revelam o levantamento dos projetos de serviço voluntário realizados na
RME dos seguintes profissionais: Soldador; Corretor de Imóveis; Do lar; Policial;
Acadêmico de Direito/CESUSC; Professora de Artes Cênicas; Professor de Teatro;
Atriz; Cantora/Compositora; Aposentada; Estudante; Acadêmico – Letras/UFSC;
Professora da RME – Música; Psicóloga; Auxiliar de Sala; Projetista.
Tabela 30: Projetos de Serviço Voluntário – 2016
SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nº DE
UNIDADES
DIRETORIAS/GERÊNCIAS
VOLUNTÁRIOS
PROJETOS EDUCATIVAS
Educação Infantil
6*
6
19
Ensino Fundamental
6*
6
6
Educação de Jovens e Adultos
Órgão Central SME
Total
12
12
25
*Dois projetos foram realizados, paralelamente, em UEs da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Fonte: Base de dados – Arquivo GEPE.
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5.10

Licença para Aperfeiçoamento Profissional com Ônus
Até outubro deste ano, a GEPE realizou o acompanhamento da frequência de

51 servidores em licença aperfeiçoamento para o curso de Pós-Graduação
(Mestrado/Doutorado) (Gráfico 15), conforme previsto no Decreto nº 12.674/2014, que
regulamenta a concessão da Licença para participação de Curso de Pós-Graduação.
Desta maneira, o servidor deve encaminhar, trimestralmente, a esta Gerência, o atestado
de frequência expedido pela instituição formadora.
Para licenças iniciadas neste ano, a GEPE em parceria com as Diretorias de
ensino, analisou e elaborou pareceres referentes aos projetos de pesquisas, totalizando 32
pareceres, sendo 19 de Mestrado e 13 de Doutorado.
Gráfico15: Licença Aperfeiçoamento – 2016

Fonte: Relatório de acompanhamento – Arquivo GEPE

Em cumprimento ao inciso IV do Art.8º do Decreto nº 12.674/2014, a GEPE
recebeu 100% da comprovação de vínculo com a IES e a contrapartida de 17
servidores (cópia da Dissertações/Teses e do Certificado). As pesquisas estão
disponíveis para consulta na Biblioteca da SME e a relação dos títulos na versão online,
constante no site da PMF em Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de
Dissertações e Teses – 2016.
Em relação às licenças para aperfeiçoamento encerradas, a GEPE
acompanhou 21 servidores, os quais se encontram em processo de conclusão do curso,
mantendo, assim, a comprovação do vínculo junto às IES.

5.11

Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses
O Banco de Dados do Professor Formador e o Catálogo de Dissertações e

Teses - Edição 2016 contou com 24 novas adesões, totalizando 116 pesquisas (100
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Dissertações e 16 Teses) (Gráfico 16) disponíveis online. Este acréscimo pode ser
atribuído ao crescente investimento e valorização profissional na formação de seus
servidores e às alterações quanto à contrapartida prevista no Decreto nº 12.674/2014 e
na Portaria nº 076/2014.
Assim como os anos anteriores, os trabalhos podem ser conhecidos na íntegra
através do site12.
Considerando o preenchimento dos formulários online, o planejamento previu
a alteração do Edital nº 01/2011. No entanto, o mesmo encontra-se em análise para
posterior assinatura e divulgação.
Gráfico 16: Banco de Dados do Professor Formador e
Catálogo de Dissertações e Teses – 2016
16

100
Total de Pesquisas: 116

Mestrado
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Fonte: Formuláro de identificação – Arquivo GEPE

5.12

Plataforma Paulo Freire - PARFOR
Para 2016, não houve oferta de cursos de formação inicial e continuada para

Florianópolis; somente para o segundo semestre de 2016, em Palhoça, foram ofertadas
45 vagas no curso de Pedagogia presencial da Unisul. Não houve demanda para 1ª
licenciatura por parte dos servidores da SME.

12

Acesso em: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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6

ENCAMINHAMENTOS PARA O ANO DE 2017

a)

Definir sobre a realização do Congresso de Educação Básica nos dias 01 e 02

de fevereiro de 2017, em especial o processo licitatório para a contratação da empresa
que prestará o serviço para a realização do evento, como indicado no Termo de
Referência – TDR (Anexo LV), as peças publicitárias (Anexo LVI) e a composição da
equipe que atuará na organização do evento;
b)

Encaminhar os projetos de extensão previstos para 2017: Jovens tutores de

programação; Programa de Prevenção ao Abuso Sexual; Programa de Prevenção de
Obesidade;
c)

Organizar encontros sistemáticos com as Diretorias da SME para articular,

planejar e unificar a formação continuada e seu respectivo calendário para os
profissionais da RME;
d)

Validar o caderno do curso “Cultura Digital e Educação Básica” elaborado

pelas assessoras do Núcleo de Tecnologia Municipal – NTM;
e)

Dar continuidade aos procedimentos de encaminhamento das solicitações de

pesquisa para 2017, incluídos na base de dados GEPE13, garantindo que as pesquisas
que envolvam seres humanos sejam iniciadas com a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH, seguindo as orientações da portaria14 vigente.
f)

Solicitar, trimestralmente, aos servidores licenciados, o envio dos atestados de

frequência (atestado de matrícula) emitidos pelas IES, assim, acompanhando a
frequência destes profissionais nos cursos de Pós-Graduação, conforme inciso IV do
Art. 8º do Decreto nº 12.672/2014;
g)

Solicitar que os servidores em licença aperfeiçoamento cumpram contrapartida

prevista no Art. 8º do Decreto nº 12.672/2014;
h)

Os Convênios com as IES se dão a partir da demanda dessas instituições, no

entanto, faz-se importante avisar ao setor competente quando a vigência de um

13

Acesso a Base de Dados de Pesquisa 2016 – GEPE-PESQUISA-PESQUISA 2016-BASE DE DADOSABA PESQUISAS 2017.
14
Portaria Nº 076/2014.
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convênio estiver em vias de expirar. As IES que necessitam de renovação no início de
2017 são:
INSTITUIÇÃO
UNIP/ASSUPERO
USJ – Centro Universitário de São José
CENECT/UNINTER
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
ANHANGUERA EDUCACIONAL
UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
FAEL — Faculdade Educacional da Lapa

DATA
04/02/2017
13/02/2017
25/02/2017
01/03/2017
04/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
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ANEXOS
I. Plano Estratégico Situacional - PES 2016
II. Registro das Reuniões de Articulação de Formações 2013
III. Tabelas de Eixos Temáticos - Formação 2013
IV. Projeto COEB 2013
V. Projeto COEB 2014
VI. Projeto e Avaliação - Formação de Auxiliares de Serviços Gerais 2013
VII. Projeto e Avaliação - Formação Diretores 2013
VIII. Projeto e Avaliação - Práticas em Foco 2013
IX. Projeto e Avaliação - II Seminário de Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão
2013
X. Projeto Coorporativo EaD 2013
XI. Decreto nº 11951/2013 - Eleições para Diretores
XII. Portaria nº 116/2012 - Pesquisa e Extensão
XIII. Portaria nº 117/2012 - Estágio, Serviço Voluntário e PIBID
XIV. Portaria nº 256/2012 - Estágio e Serviço Voluntário – altera Portaria nº
117/2012
XV. Tabela Descritiva de Estágio Curricular Obrigatório
XVI. Tabela Descrita de Visita de Estudos
XVII. Decreto nº 6554/2009 - Licença Aperfeiçoamento
XVIII. Portaria nº 005/2014 - Hora Atividade 2014
XIX. Portaria nº 062/2005 - Cursos e Certificação
XX. Projeto COEB 2015
XXI. Portarias nº 305/2014 - Inscrição para trabalhos COEB 2015
XXII. Portaria nº 355/2014 - Trabalhos selecionados COEB 2015
XXIII. Projeto e Avaliação - Formação de Auxiliares de Serviços Gerais 2014
XXIV. Projeto e Avaliação - Formação de Diretores 2014
XXV. Projeto e Avaliação - III Seminário de Estágio, Pesquisa e Extensão 2014
XXVI. Portaria nº 109/2014 - Grupo de Trabalho-EaD
XXVII. Plano de Formação Permanente na EaD 2014
XXVIII. Projeto SIAP-CAPES-EaD 2014 - IV Jornada da EaD
XXIX. Prêmio Inovação INEP 2013
XXX. Artigo ESUD
XXXI. Portarias nº 077/2014 - Altera a Portaria nº 117/2012
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XXXII. Portaria nº 076/2014 - Altera a Portaria nº 116/2012
XXXIII. Decreto nº 12674/2014 - Licença Aperfeiçoamento
XXXIV. Registro das Reuniões de Articulação de Formações 2015
XXXV. Portaria nº 111/2015 - Grupo de Trabalho - COEB 2015
XXXVI. Projeto COEB 2016
XXXVII. Portaria 168/2015 - Inscrição para trabalhos COEB
XXXVIII. Portaria nº 279/2015 - Trabalhos selecionados
XXXIX. Projeto e Avaliação - Formação Auxiliares de Serviços Gerais 2015
XL. Projeto – Formação Diretores 2015/2016
XLI. Portaria nº 066/2015 - GT-EaD
XLII. Plano de Formação Permanente da EaD 2015
XLIII. Avaliação - Equipe de trabalho - EaD
XLIV. Cartaz - Formação para Assessores e Professores Tutores
XLV. Instrumento de Coleta de Demanda 2015
XLVI. Registro das Reuniões de Articulação de Formações 2016
XLVII. Plano de Trabalho - Contratação de empresa para pagamento de consultores
XLVIII. Relação das formações e consultores - 2º semestre 2016
XLIX. Portaria nº 174/2016 - GT-COEB 2016
L. Projeto COEB 2017
LI. Portaria nº 215/2015 - Inscrição para trabalhos COEB
LII. Projeto e Avaliação - Formação Auxiliares de Serviços Gerais 2016
LIII. Plano de Trabalho para formação dos candidatos a direção
LIV. Registro das Reuniões com IES
LV. Termo de Referência TDR/BID
LVI. Peças publicitárias
(*) O registro dos equipamentos e mobiliários da Gerência de Formação consta no
relatório do Departamento de Eventos (Anexo XVII).
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I.

INTRODUÇÃO
Criada em 2009, a Gerência de Formação Permanente – GEPE vincula-se à

Diretoria de Administração Escolar - DAE da Secretaria Municipal de Educação –
SME. O alcance das metas definidas nos documentos oficiais e indicadores municipais
é compromisso constante desta gerência que objetiva promover a valorização e a
reorientação das ações formativas em parceria com as Diretorias da SME e as
Instituições de Ensino Superior – IES conveniadas.
As atribuições da GEPE delineiam-se por meio da articulação de seis áreas
estratégicas:


Cursos de Formação Presencial e a Distância;



Estágio Curricular Obrigatório;



Pesquisa;



Extensão;



Iniciação à Docência (PIBID) e



Serviço Voluntário.

Em seu organograma inserem-se também o Polo – Universidade Aberta do
Brasil/UAB e o Departamento de Eventos – DEVE, que ampliam e complementam as
atribuições referentes às áreas estratégicas. O primeiro articula a oferta de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão na modalidade à distância em colaboração com
as IES do Sistema UAB. O DEVE oferece suporte e apoio a eventos internos e externos
organizados pela SME, bem como é responsável pelos processos de inscrição, registro
e certificação desses eventos.
Diante do compromisso de atender às variadas demandas de formação dos
profissionais da RME, a GEPE consolida o desafio de melhorar esse atendimento que
ultrapassa a questão da atualização profissional e trabalha em direção a uma formação
continuada de matriz crítico-reflexiva. O princípio da dialogicidade entre os sujeitos é
a mola propulsora do planejamento e replanejamento das ações formativas,
constituindo-se a partir de quatro movimentos:


O conhecimento na ação;
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A reflexão na ação;



A reflexão sobre a ação;



A reflexão para a ação.

Esses movimentos consubstanciam uma formação guiada pelos saberes, práticas
e vivências pedagógicas dos sujeitos envolvidos, sendo a ação-reflexão-ação um dos
princípios fundantes da GEPE.
Nessa direção, a reflexão crítica permanente constitui-se como orientação
prioritária para o processo de formação dos sujeitos que buscam a transformação através
de sua prática educativa, sempre procurando privilegiar o diálogo entre profissionais,
consultores, estagiários, pesquisadores, extensionistas e voluntários.
Como dito inicialmente, a GEPE foi criada em 2009 e seu primeiro documento
orientador em 2010, o Plano Estratégico Situacional – PES; deste modo, considerandose o percurso de atuação e crescimento desta Gerência nos últimos seis anos, tornou-se
importante à reflexão, reavaliação e reorganização dos processos e conceitos que
orientam o trabalho da GEPE.
Assim, em 2016, iniciou-se um movimento de mapeamento, estudo, reflexão e
reunião de ideias que retratam o cotidiano procedimental desta Gerência, resultando na
necessidade de um olhar de gerenciamento em níveis mais estratégicos e aprofundado
das atividades desenvolvidas pela equipe.
Esse processo de reestruturação do planejamento desenvolvido pela GEPE se
deu entre os meses de agosto de dezembro de 2016, resultando num documento
orientador atualizado e com um perfil construído ao longo da jornada do setor, mas sem
desconsiderar suas bases.
Após essa breve introdução histórico-conceitual, cabe explicar e registrar a
metodologia utilizada para a composição do documento de Alinhamento e Revisão do
Plano Estratégico Situacional da Gerência de Formação Permanente 2016.
Foram estabelecidos e organizados os seguintes procedimentos:
a) Retomar,

detalhar

e

analisar

os

principais

processos

em

desenvolvimento em cada área estratégica;
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b) Realizar o Diagnóstico Estratégico, com base na realidade evidenciada
em 2016;
c) Aplicar instrumentos e dinâmicas junto à equipe a fim de revisar e
redefinir o Plano Estratégico Situacional da GEPE;
d) Compor um novo documento de referência do Plano Estratégico
Situacional da GEPE.
A fim de atender a esses objetivos, foi utilizada uma abordagem
multimetodológica, a partir de variados instrumentos e técnicas para atingir os diversos
níveis de necessidades e realidade requeridos trabalho.
A concepção, a organização e o desenvolvimento das ações seguiram os
princípios básicos da pesquisa exploratória, mesclando a pesquisa documental com a
bibliográfica e o estudo de campo. A legislação atual1 deu sustentação à proposta de
alinhamento estratégico para definição e acompanhamento de indicadores de
desempenho e análise dos resultados atuais e pretendidos.
A coleta e a análise dos dados se deram a partir de uma abordagem qualitativa,
através do uso de questionários e entrevistas em três etapas de execução: a)
Mapeamento e diagnóstico da realidade atual da GEPE; b) Alinhamento estratégico e
c) Revisão e composição do documento de Plano Estratégico Situacional da GEPE.
O documento a seguir, tem como base legal o Plano Nacional de Educação
2014/2024, o Plano Municipal de Educação 2015/2025, a Resolução do CNE nº
02/2015, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e demais determinações legais, no
âmbito da SME, usados como suporte às reflexões requeridas em sua produção.
O texto apresenta em sua estrutura a Missão e a Visão que expressam a pretensão
de assegurar a mobilização de esforços rumo a um trabalho integrado e qualificado da
equipe GEPE; as Diretrizes e as Áreas Estratégicas que compõem o trabalho da GEPE;

1

Mais especificamente no Plano Nacional de Educação (2015), Plano Municipal da Educação de

Florianópolis (2015-2025) e na bibliografia correspondente à área de interesse, ou seja, artigos, livros,
método, ferramentas e técnicas.
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os objetivos propostos para a consolidação da Missão e da Visão; bem como uma
proposta de Plano de Ação.
Sendo assim, convidamos à leitura deste documento na certeza de que este possa
auxiliar no alcance dos objetivos traçados, bem como no sucesso da formação da RME
em prol da melhoria do ensino público do município de Florianópolis.
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II. RESULTADOS OBTIDOS
ESTRATÉGICA DA GEPE 2016/2

A.

A

PARTIR

DA

ANÁLISE

MISSÃO

Articular com as diretorias da SME as ações formativas de estágio, pesquisa,
iniciação à docência (PIBID), extensão, serviço voluntário e cursos no âmbito desta
secretaria.

B.

VISÃO

Ser referência na formulação e na gestão de políticas de ações formativas no
âmbito da SME.

C.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

1.

Articulação das ações formativas no âmbito da SME considerando

o sujeito na sua integralidade.
A articulação das ações formativas no âmbito da SME se processa na
perspectiva da integralidade do sujeito, considerando as dimensões pessoal e
profissional como elementos constitutivos da educação, respeitando tempos e espaços,
ao mesmo tempo em que se problematiza a prática educativa.
O foco das ações formativas pauta-se na articulação da ação-reflexão-ação
possibilitando mudanças que transformem as ações numa relação dialética entre o
individual e o coletivo.
Os processos de formação inicial e continuada necessitam articular-se em
regime de colaboração por meio de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, é tarefa
da GEPE, em parceria com as demais Diretorias da SME e IES, construir indicadores
que orientem o plano de execução das ações formativas nas áreas estratégicas de
atuação desta Gerência.
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2.

Visibilidade e legitimidade das ações formativas desenvolvidas pela

GEPE.
Visibilidade e legitimidade das ações empreendidas têm sido uma busca e
construção constantes, mediante o acompanhamento sistemático das ações formativas,
além da avaliação, socialização e reflexão acerca dos projetos planejados e executados,
visando a (re)orientação desses processos. Assim, visa-se a comunicação como
estratégia, possibilitando a divulgação e o conhecimento acerca das atividades
desenvolvidas.
3.

Organicidade do ambiente de formação.

Organicidade é coletividade em movimento, relação entre: as diversas partes do
todo; as tarefas e seus objetivos; as pessoas que participam do processo de construção
da coletividade; implica fluxo permanente de informações, ações e recursos. Assim, a
organicidade do ambiente de ensino e aprendizagem envolve o conjunto de todos os
recursos e competências (humanos, físicos, financeiros, institucionais, tecnológicos,
procedimentais) requeridos no processo de formação pautado na metodologia da açãoreflexão-ação, visando a valorização e (re)orientação da ação formativa.
4.

Gestão da informação como estratégia para a (re)elaboração de

políticas públicas de formação no âmbito da SME.
Esta diretriz traduz-se num programa de gerenciamento de informações que
potencializa o fluxo de dados sobre os processos formativos disponibilizando, de forma
sistêmica, o levantamento de indicadores para a proposição e regulação de novos
encaminhamentos. Esta diretriz permite a democratização do acesso à informação, a
agilidade na divulgação e comunicação, além da transparência na gestão das
informações.

D.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

1.

Estágio Curricular Obrigatório

Processo educativo supervisionado, de caráter sistêmico e institucional,
8
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intrinsecamente articulado com a prática e desenvolvido no âmbito da RME, que
objetiva a investigação e a intervenção nos espaços educativos por meio de estratégias
colaborativas sustentadas pelas instituições parceiras, com contrapartida (oficinas,
minicursos, palestras, entre outros).
2.

Pesquisa

Processo formativo, de caráter propositivo, sistêmico e institucional,
tendo como objetivo a investigação acadêmica no âmbito da RME, por pesquisadores
das diferentes áreas, com imprescindível contrapartida.
3.

Iniciação à docência (PIBID)

Ação formativa desenvolvida por bolsistas do Programa Nacional de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID/CAPES no âmbito da RME, a partir de projetos
coordenados pelas IES, com a finalidade de aperfeiçoar a formação de docentes em
nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica do ensino público.
4.

Cursos de Formação e Eventos

Compreende o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores,
envolvendo grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas para além da
formação mínima exigida, tendo como finalidade o aperfeiçoamento técnico,
pedagógico, ético e político do profissional de educação de todas as etapas e
modalidades de ensino.
5.

Extensão

Atividade formativa de caráter sistêmico, comunitário, propositivo e
institucional com o objetivo de transformar a realidade das comunidades educativas por
meio de competências humanas, tecnológicas, físicas, financeiras, entre outras.
6.

Serviço Voluntário

Atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de
qualquer natureza, ou à instituição privada sem fins lucrativos, que tenha objetivos
culturais, educacionais, científicos e recreativos.
9
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E.

MAPA ESTRATÉGICO

A partir da análise de contexto com a consolidação do compartilhamento da
missão, visão e focalizando as diretrizes e áreas estratégicas, os processos e as
situações-problema identificadas em cada uma das ações desenvolvidas pela GEPE,
foram priorizados por parte da equipe da GEPE, os objetivos estratégicos para
montagem do Mapa Estratégico e para a composição do Plano de Ação.
1. Implementar um programa de formação unificado aos profissionais da Rede
Municipal de Educação/RME;
2. Ampliar as ações formativas de estágio, pesquisa, iniciação à docência,
extensão, serviço voluntário, cursos e eventos;
3. Ampliar a integração do DEVE nas ações da GEPE;
4. Integrar o Polo-UAB nas ações da GEPE;
5. Utilizar os indicadores das ações formativas como elemento estratégico de
gestão;
6. Ampliar a comunicação da GEPE no âmbito da SME;
7. Ampliar a comunicação da GEPE com as instituições de interesse da SME;
8. Melhorar a qualidade da infraestrutura do centro de formação;
9. Implementar a gestão por processos;
10. Fazer a gestão do sistema de informação;
11. Ampliar o uso das TICs na GEPE.

O Mapa Estratégico da GEPE está representado na figura 01, onde os objetivos
estratégicos estão organizados de acordo com as diretrizes estratégicas tendo em vista
o foco de atuação da GEPE.
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Figura 01: Mapa Estratégico GEPE 2016
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F.

PLANO DE AÇÃO

Para estabelecer o alinhamento estratégico e organizar o plano de ação da GEPE
fez-se necessário considerar como elemento de ligação fundamental uma perspectiva
de avaliação processual que responda a seguinte pergunta: qual o caminho a ser
percorrido para alcançar o resultado vinculado à diretriz estabelecida?
Para responder a essa pergunta, elencou-se como primeiro passo a definição dos
objetivos estratégicos para cada uma das diretrizes tendo como foco as áreas de atuação
da GEPE. O segundo passo contemplou a definição de indicadores e metas com o
intuito de acompanhar o sucesso no alcance do objetivo e avaliar o nível de desempenho
e/ou taxa de melhoria necessária baseado no diferencial identificado.
Diante do exposto e tendo por referência os principais processos nos quais a
equipe da GEPE vem se debruçando, são apresentadas a seguir, as iniciativas e ações
vinculadas a cada um dos objetivos estratégicos.
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Diretriz Estratégica 1: Articulação das ações formativas no âmbito da SME considerando o sujeito na sua integralidade.
Objetivo Estratégico 1.1

Indicadores

Meta

Iniciativa Estratégica

Ações
Realizar levantamento de demandas formativas.
Planejar e coordenar as reuniões do GT Formação.

Articular e implementar
um programa unificado
de formação para a
SME.

% de participação da
GEPE na definição
Implementar um programa do programa
de formação unificado aos unificado; % de
profissionais da RME.

participação da GEPE
na implantação do
programa unificado.

100%
Organizar espaços que
promovam ações
formativas voltadas à
interação e integração
da
Educação Básica.
Fortalecer a relação com
os demais setores da
SME.

Provocar momentos de reflexão acerca das
propostas de formação da SME.
Sistematizar as propostas de formação dos setores
da SME.
Encaminhar as deliberações do GT Formação
(cronograma).
Organizar, acompanhar e publicar o calendário de
formação articulado com as demais diretorias e
setores da Secretaria Municipal de Educação.
Gerenciar contrato para a execução dos serviços de
formação de docentes da Rede Municipal de Ensino.
Articular e coordenar Grupos de Trabalho com
representatividade das diretorias para planejamento
das ações formativas.
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Objetivo Estratégico 1.2

Indicadores

Índice de alinhamento
das ações de estágio
(número de ações de
estágio/necessidades da
RME);

Meta

Índice = 1

Alinhar os processos
de estágio com as
necessidades da
RME.

Índice = 1

Alinhar os processos
de pesquisa com as
necessidades da
RME.

Ampliar as ações
formativas de estágio,
pesquisa, iniciação à
docência, extensão,
serviço voluntário, cursos
e eventos.
Índice de alinhamento
das ações de pesquisa;

Iniciativa
Estratégica

Ações
Diagnosticar e socializar as demandas de estágio
em unidades educativas de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e
Adultos e dos setores internos da SME.
Gerenciar convênios com Instituições de Ensino
Superior.
Gerenciar os processos de estágio em todas as
modalidades e etapas de ensino da RME.
Mapear e acompanhar processos de
encaminhamento de pesquisas, em nível de
Doutorado, Mestrado, Especialização, Graduação e
Institucionais.
Criar critérios para atuação do professor
colaborador do Catálogo de Teses e Dissertações.
Estabelecer política que garanta a contrapartida dos
processos e resultados obtidos com a pesquisa para
a qualificação da ação educativa.
Sustentar o processo contendo o Banco de Dados
do Professor Formador e Catálogo de Dissertações
e Teses a fim de que ministrem formação
continuada na RME.
Incentivar que na formação continuada da Rede
Municipal de Ensino sejam priorizados os
pesquisadores que integram o Banco de Dados do
Professor Formador e Catálogo de Dissertações e
Teses.
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Índice de alinhamento
das ações do PIBID.

Índice = 1

Alinhar os processos
de Iniciação a
docência.

% de ampliação de
ações de extensão.

100%.

Ampliar os projetos
de extensão.

Índice de alinhamento
dos serviços voluntários

Índice = 1

% de ampliação da
oferta de cursos

100%

Diagnosticar e socializar as demandas para
projetos de PIBID nas unidades de Educação
Infantil e de Ensino Fundamental.
Ampliar os processos de visitas de estudos nas
unidades educativas de Educação Infantil, de
Ensino Fundamental e Diretorias de Ensino.

Interligar as ofertas de
serviço voluntário
Diagnosticar e socializar as ações de serviço
com as demandas da
voluntário.
RME.
Definir e estabelecer proposta metodológica que
articule teoria e prática (ação/reflexão/ação)
assegurando os processos de planejamento,
implantação, acompanhamento e de avaliação dos
cursos presenciais e na modalidade a distância.
Ampliar e consolidar Ampliar e qualificar o plano de formação de
Auxiliares de Serviços Gerais.
ações formativas na
Planejar e coordenar a formação de candidatos à
forma de cursos
eleição para a função de diretor de unidade
ofertados pela GEPE
educativa.
nas modalidades
Ampliar a oferta de cursos presenciais.
presencial e à
distância.
Implantar e implementar política de oferta de
cursos modalidade EaD.
Elaborar cadernos temáticos para cursos na
modalidade EaD.
Captar recursos para cursos.
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Acompanhar e divulgar periodicamente a oferta de
cursos plataforma Freire.

Índice de alinhamento
dos eventos

Número de novos
profissionais na equipe
Número de indicadores
de avaliação das ações
formativas

Índice = 1

4
12

Alinhar os Eventos
com as necessidades
formativas da RME.

Ampliar a equipe da
GEPE.
Melhorar a qualidade
das ações formativas
EPPES.

Promover seminários, reuniões, encontros com
instituições externas e grupos internos.
Planejar e Coordenar o Congresso de Educação
Básica – COEB.
Organizar, acompanhar e publicar o calendário de
eventos.
Captar recursos para eventos e publicações.
Selecionar e vincular novos profissionais da RME
com perfil para ampliar a equipe da GEPE.
Construir indicadores para avaliar a qualidade das
ações formativas de EPPES.
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Diretriz Estratégica 2: Visibilidade e legitimidade às ações formativas desenvolvidas pela GEPE.
Objetivo Estratégico 2.1

Ampliar a comunicação da
GEPE no âmbito da SME

Indicadores

Número de ações de
comunicação da GEPE
no âmbito da SME

Meta

20

Iniciativa
Estratégica
Definir as
ferramentas de
comunicação que
serão utilizadas pela
GEPE no âmbito da
SME.
Criar mecanismos
que garantam a
socialização dos
processos
desenvolvidos nas
áreas estratégicas da
GEPE.
Promover fóruns com
representantes de
instituições externas
e internas.
Incentivar a
construção de
comunidades e de
redes colaborativas.

Ações

Estabelecer os processos de comunicação das
ações da GEPE no âmbito da SME.

Sistematizar e divulgar o fluxograma de EPPES.
Socializar os resultados das ações formativas na
SME.
Socializar os processos e resultados das pesquisas
com a comunidade em que a UE está inserida.
Socializar e publicizar os resultados dos processos
de extensão.
Acompanhar as ações EPPES nas UES.
Promover a realização de Fóruns temáticos.
Promover a realização de seminários, reuniões e
encontros temáticos.
Ampliar a rede colaborativa existente.
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Objetivo Estratégico 2.2

Indicadores

Documento norteador

Ampliar a comunicação
da GEPE com as
Instituições de interesse
da SME.

Número de ações de
comunicação da GEPE.

% de aumento de
instituições

Meta

1

10 ações

20%;

Iniciativa
Estratégica
Definir as
ferramentas de
comunicação que
serão utilizadas pela
GEPE junto as
Instituições de
interesse SME.

Compor e
implementar um
programa para
incentivar o
estabelecimento de
parcerias com a
GEPE.

Ampliar convênios e
parcerias com
Instituição de Ensino.

Ações
Estabelecer os processos de comunicação externa
das ações da GEPE.
Definir mecanismos que proporcionem uma
relação dialógica entre as instituições envolvidas.
Ampliar e integrar os objetivos da GEPE junto às
instituições.
Definir processo de coleta de demandas de ações
da GEPE junto às instituições de interesse da
SME.
Criar de espaços de avaliação da área de atuação e
de práticas educativas, tais como: redes
colaborativas, ciclos de debates etc.
Incentivar a inserção das Instituições proponentes
de estágios e extensão nas comunidades
educativas.
Promover a contrapartida de ações de extensão
para a formação continuada.
Gerenciar os processos de organização e
distribuição dos campos de pesquisa, conciliando
interesse/necessidade das UEs, IES e
pesquisadores.
Levantar os campos de extensão das IES
superiores e das demandas formativas existentes
no âmbito da SME.
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Gerenciar os processos de organização e
distribuição dos campos de extensão, conciliando
interesse/necessidade das UEs, IES e
extensionistas.
Gerenciar os processos de organização e
distribuição dos estágios conforme
interesse/necessidade das UEs e IES.
Número de ações

4

Número de ações

3

Socializar as ações
formativas de
extensão.
Incentivar os
profissionais a
participar da
formação continuada
condizente à
necessidade de cada
área.

Promover seminários, reuniões, encontros com
professores extensionistas e grupos internos.

Propor momentos de planejamento para as
formações envolvendo todos os setores da SME.
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Diretriz Estratégica 3: Organicidade do ambiente de formação.
Objetivo Estratégico 3.1

Indicadores

Meta

Iniciativa Estratégica

Ações

Compor e implementar
um Programa de
melhoria e atualização
de infraestrutura física e
de TI do CEC.

Melhorar da qualidade da infraestrutura física,
tecnológica e de material.
Criar ambientes de aprendizagem para a realização
das ações formativas.
Buscar recursos para melhoria do ambiente
formativo.
Melhorar a infraestrutura de TI.

Melhorar a qualidade da
infraestrutura do centro de
formação.

Grau de atualização da
infraestrutura.

Objetivo Estratégico 3.2

Indicadores

Meta

Iniciativa Estratégica

Ações

Ampliar a integração do
DEVE nas ações da
GEPE.

% de integração (número
de ações da
GEPE/número de ações
com a participação da
DEVE).

50%

Sistematizar processo
de integração da equipe
do DEVE com a GEPE.

Incluir a equipe do DEVE nos processos de definição
das ações formativas da GEPE.

Objetivo Estratégico 3.3

Indicadores

Meta

Integrar o Polo-UAB nas
ações da GEPE.

número de projetos e
ações integradas.

80%

10

Iniciativa Estratégica
Sistematizar processo
de integração da equipe
do DEVE com a GEPE.

Ações
Incluir a equipe do DEVE nos processos de definição
das ações formativas da GEPE.
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Objetivo Estratégico 3.4

Indicadores

Meta

Iniciativa
Estratégica

Ações
Identificar a estrutura da gerência, características,
procedimentos existentes, e as orientações
institucionais.

Mapear os processos.

Modelar os processos
e implantar a
modelagem.
Implementar a gestão por
processos na GEPE.

% de processos críticos
gerenciados

95%
Medir o desempenho
gerencial.

Montar os fluxos e representá-los.
Socializar e ajustar os fluxos e processos de modo
colaborativo.
Redesenhar os processos, com a finalidade de
colocar o processo mapeado em um molde ideal,
atingindo dessa forma os resultados esperados.
Construir matriz de responsabilidades.
Divulgar e implantar a modelagem.
Avaliar o resultado dos processos sob o ponto de
vista do valor entregue.
Priorizar a implantação de melhorias nos
processos críticos.

Mapear competências Identificar as competências da equipe atual com
e potencialidades a
os processos e responsabilidades.
fim de ajustar a
Capacitar e ajustar a equipe.
equipe da GEPE.
Atuar com eficiência
Gerar oportunidades de melhoria por meio da
nos recursos e com
participação e envolvimento das pessoas nos
eficácia nos
resultados obtidos.
resultados.
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Diretriz Estratégica 4: Gestão da informação como estratégia para a (re)elaboração de políticas públicas de formação no âmbito da SME.
Objetivo Estratégico 4.1

Indicadores

Fazer a gestão do sistema
de informação.

Número de processos
estruturados na base de
dados para a gestão do
sistema de informação

12 (2 para cada
área
estratégica)

Objetivo Estratégico 4.2

Indicadores

Meta

Ampliar o uso das
TICs na GEPE.

Meta

% de uso de
TICs nos processos da
GEPE.

70%

Iniciativa
Estratégica
Criar e coordenar
banco de dados e
informações das
ações formativas
relativas às áreas
estratégicas.

Iniciativa
Estratégica
Ampliar e criar
ferramentas de
comunicação,
recorrendo as TICs
como suporte,
recurso e estratégia
nas ações formativas
da GEPE.

Ações
Alinhar as informações disponibilizadas pelo
sistema de informação com as necessidades de
diagnóstico, planejamento, acompanhamento e
avaliação das ações formativas unificadas na
RME.

Ações
Utilizar as TICs para realizar um monitoramento
permanente de dados para aperfeiçoar os
processos e ações formativas da GEPE.
Incentivar a adoção de Tecnologias da Informação
e Comunicação desde os suportes materiais às
metodologias, até os modelos conceituais da
aprendizagem nos processos de formação
continuada.
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Objetivo Estratégico 4.2

Indicadores

Meta

Iniciativa
Estratégica

Mapear e criar
sistema de dados e
indicadores para
diagnóstico.

Utilizar os indicadores das
ações formativas como
elemento estratégico de
gestão.

Número de ações
planejadas e
implementadas com
base nos indicadores.

5

Mapear e criar
sistema de
indicadores para a
tomada de decisão
quanto ao programa
de formação
unificado da RME.

Criar painel de
indicadores para
monitoramento.

Ações
Criar indicadores para acompanhar as demandas
das UE’s e IE’s.
Definir processo gerencial para uso dos
indicadores de demandas.
Criar e gerenciar indicador para acompanhar a
frequência dos servidores em Licença
Aperfeiçoamento, conforme o Decreto nº
12.842/2014 de 11 de fevereiro de 2014.
Definir processo gerencial para uso dos
indicadores no planejamento e/ou ajuste do
programa de formação unificado da RME.
Definir critérios objetivando o alinhamento do
perfil profissional do consultor com a ação
formativa.
Arquivar e organizar as dissertações em PDF e
Formulários e Identificação da Pesquisa e
Identificação do Pesquisador.
Captar recursos para impressão do Banco de
Dados de Professores Formadores e Catálogo de
Dissertações e Teses.
Criar indicadores para acompanhar as
socializações das ações formativas nas UE’s e
IE’s.
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Dados de indicadores
de pesquisa de
avaliação.

Definir mecanismos para assegurar os processos
de acompanhamento e de avaliação das EPPES,
como estratégia de valorização e reorientação das
práticas.
Definir estratégias para o acompanhamento das
formações com os demais setores da SME.
Divulgar o Banco de Dados do Professor
Formador e Catálogo de Dissertações e Teses.
Criar condições para o educador registrar e
publicar os processos e resultados de sua ação
educativa.
Participar das formações específicas das
Diretorias de Ensino com o propósito de
acompanhar as discussões.
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto até aqui, é sempre importante recordar que todo
planejamento é um processo, o que significa dizer que este não se conclui quando se
consolida a elaboração de um plano como o apresentado nesta revisão do PES.
Esse processo teve início a partir da reestruturação interna promovida a partir
da chegada da nova gerente, em 2015, que propôs uma organização e revisitação nos
documentos, materiais e processos de gerenciamento das ações desenvolvidas pela
GEPE. Nessa reestruturação, o PES foi de fundamental importância para um
movimento de repensar as práticas, processos e saberes que envolvem as ações diárias
da GEPE.
Em primeiro momento, o PES de 2009 foi revisitado objetivando não apenas a
releitura e aproximação com tal documento, mas principalmente uma leitura atenta com
o intuito de conhecer as bases fundamentais da GEPE, como também o questionamento
consciente do planejado na primeira versão do documento em relação ao que se
desenvolve hoje, em 2016.
O movimento seguinte foi procurar entender e integrar as ações dos setores
ligados à GEPE, bem como se buscou um redirecionamento dessas de modo a melhorar
os processos de gestão e execução de todas as ações dos setores pertencentes ao
organograma desta gerência.
Diante de tantas informações e decisões a tomar, a equipe decidiu que seria
importante buscar o auxílio de um consultor a fim de dar embasamento teóricometodológico ao trabalho de repensar, redirecionar as ações de gerenciamento e
aprofundar as discussões acerca dos desafios de compor um novo documento.
O plano aqui expresso é, na verdade, o resultado da primeira fase do processo
de planejamento, definido a partir de um contexto, de um conjunto de fatores que foram
observados num determinado momento frente aos propósitos da Instituição e da equipe
envolvidos nesse processo de construção.
Portanto, importa ainda considerar a necessidade de definir duas atividades de
suporte:
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a) acompanhamento periódico, de modo a monitorar o desenvolvimento do
plano de ações, visando o alcance das metas traçadas neste documento.
Esse monitoramento se faz imprescindível ao desenvolvimento,
realinhamento e redirecionamento das potencialidades, materiais e
recursos envolvidos;

b)

avaliação periódica do plano a partir das metas definidas.

Assim, o documento que aqui se apresenta não se encerra em si mesmo,
tampouco se encontra finalizado. Este documento traduz-se nas diretivas: missão, visão,
metas, indicadores e objetivos estratégicos a serem alcançados com vistas à melhoria
da formação continuada para os servidores da RME de Florianópolis.
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ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
REGISTRO DO PRIMEIRO ENCONTRO COM A EQUIPE DA SME PARA PLANEJAMENTO
DA FORMAÇÃO 2013.
Participaram desta reunião: Maria José, Sidnéya, Dória e Sueli representantes do Gabinete,
Rosangela Educação Inclusiva, Renata Alimentação Escolar, Vânio e Claudia DEF, Altino e Márcia DEI,
Helaine DEVE e Gisele e Mariza, Gerência de Formação.
Gisele iniciou a reunião apresentando o quadro de formação realizado no ano de 2012 , por cada
diretoria e manifesta sua preocupação acerca da quantidade de formação que foi ofertada para a REDE
Municipal, ressalta que devemos pensar em uma política de formação articulada, pensar em um eixo
norteador de todas as ações formativas realizadas pela SME. Comentou que a partir de 2013 a SME passa
a contar com o Projeto BID, que visa expandir e qualificar a educação infantil e o ensino fundamental da
rede. A professora Sidnéya salientou que é possível verificar o investimento realizado na formação dos
profissionais e perguntou se é possível perceber a contrapartida nas práticas pedagógicas desenvolvidas
nas Ues. Comentou ainda, da necessária revisão acerca do papél dos assessores da SME, ressaltou que
eles precisam dar suporte às escolas, perceber o que ocorre no cotidiano e realizar as devidas orientações.
Reafirmou que é necessário definir qual a concepção que a SME tem para a Rede Municipal de Ensino,
pois entende que não podemos repetir as práticas que já avaliamos como não satisfatórias. Marcia da DEI,
afirma que os assessores da educação infantil assumiram o papél de formadores em função da falta de
reursos. Após a apresentação do quadro surgiram as seguintes questões para reflexão:
Qtas horas cada profissional teve a possibilidade de participar?
Qual a carga horária mínima para cada profissional, como foi a frequência dos profissionais?
Como foi a participação em hora atividade, garantiu os 50% em tempo para participação?
Qtas formações ocorreram por convocação e qtas foram convite?
Quem controla a frequência?
Qual o critério de participação dos funcionários para as diversas propostas de formação?
O que é formação individual e formação para a REDE?
Qual o perfil da equipe pedagógica (supervisores e diretores)?
Para que avaliamos?
Como esta sendo feito o PPP das Unidades?
Vânio chamou a atenção para os termos capacitação, formação e qualificação e pontuou que o
processo de formação leva tempo para ser incorporado. Salientou ainda, o quanto foi importante aos
profissionais da REDE, todas as oportunidades de formações. Claudia afirmou que as propostas de
formação devem focar no filosófico/ didático, pois as propostas têm sido muito pontuais e também é
importante pensar na quantidade X qualidade. Rosangela pontuou que é muito importante estes momentos
de planejamento com a equipe da SME e reafirmou a necessidade de ajustarmos uma proposta, pois o
profissional que participa deste processo de formação deverá ser um agente intelectual.
A professora Sidnéia indicou que precisamos ter em vista que todas as diretorias deverão atender a
demanda do trabalho com a educação básica. Combinamos que terá início àquelas formações que são
“institucionalizadas”, já planejadas para março. Pensar para o segundo semestre uma proposta que
contemple cada função de forma integrada. E também construir uma metodologia de trabalho.
Tarefa: - encaminhar o quadro das formações realizadas para todas as diretorias.
cada diretoria considerando sua avaliação, elencar especificidades de público e conteúdos
próximo encontro dia 26/02/13, às 13:30h. Florianópolis, 20 de fevereiro de 2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
REGISTRO DO ENCONTRO COM A EQUIPE DE FORMAÇÃO NO DIA 26/02/13.
Gisele iniciou o encontro salientando que o objetivo desta reunião é a socialização da proposta de
formação de cada diretoria para o ano de 2013. Reafirmou a necessidade de construirmos um eixo
norteador dos processos de formação ofertados. Cada diretoria informou sobre o seu plano de formação e
combinamos que cada uma encaminhará a proposta para a gerência de formação até o dia 01/03/13.
Márcia informou que a formação para os profissionais da educação infantil será organizada de forma
regionalizada e abordará a documentação pedagógica e as orientações curriculares. Vânio socializou a
proposta da DEF pontuando que será abordado a educação integral e a educação básica será o eixo
comum. Chamou a atenção para que os formadores (consultores) sejam orientados acerca da linha
norteadora da SME. Comentou também sobre a proposta de articulação da Ed. Infantil com os anos
iniciais; da creche com a pré-escola; dos anos iniciais com os anos finais. Reafirmou a necessidade de
organizar uma formação em REDE. Salientou a importância de propiciar à todos os profissionais acesso a
formação de ordem legal(....) e também, pensar de que forma seria possível atrelar a participação em
processos de formação que sejam de acordo com suas necessidades. Outro aspecto pontuado foi a
importância de pensar de que forma vamos articular os diversos conteúdos de formação com os diversos
públicos. Rosangela afirmou que além de pensar na proposta da SME elaborar documentos dos processos
formativos é importante também, pensar de que forma as unidades educativas poderiam organizar
apresentação do trabalho que estão desenvolvendo e que demonstram como a escola esta se apropriando
do saber ofertado pela SME . Pontuou ainda, que a formação para educação especial terá uma abordagem
específica e outra que articulará com os ensinos, além de vislumbrar a possibilidade de estar inserida nas
demais formações, por conta de ser um tema transversal. Indicou também a possibilidade de pensar em
um seminário com a temática diversidade. Sonia comentou que a EJA tem proposta definida a partir do
fazer pedagógico de cada núcleo. Renata apresentou a proposta de formação para as cozinheiras. Sueli
reafirmou a importância de alinhar as ações face as diretrizes de formação da SME. Cleuza chamou a
atenção para a importância de uma formação, direcionada aos secretários escolares, que os
instrumentalizem para além do técnico e a gerência de formação apresentou sua proposta de formação
pautada na avaliação do ano de 2012. Combinamos que as formações que já estão planejadas para março
serão inseridas no calendário único para a SME; que cada diretoria encaminhará sua proposta para
gerência de formação. A gerência organizará uma síntese para apresentação no dia 05/03/13 e a partir
desta apresentação organizaremos ações formativas integradas, visando atender aos eixos: Educação
integral, educação inclusiva e currículo articulando considerando também os apontamentos das avaliações
do ano de 2013 para um novo planejamento. A próxima reunião ficou para o dia 05/03 às 14h.
Florianópolis, 28/02/13.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
REGISTRO DA 4ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO
Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e treze, as quatorze horas na sala 06 do CEC, foi
realizada a quarta reunião de Planejamento e organização do Calendário de Formações, com os seguintes
representantes das Diretorias da SME: Gisele Jacques, Luciana Augusta Prado Higino da Silva, Ana
Elisa de Moura Miotto, Beatriz de Oliveira e Silva Monguilhott Martins, Cristina Dodena Losso, Márcia
Agostinho, Luciana Bittencourt, Sanlina Barreto Hülse, Vânio Cesar Seemann, Rosângela Machado,
Helaine Maltez Costa, Sueli Amália de Andrade, Cedenir Valter da Silva. Helaine iniciou o encontro
esclarecendo sobre a organização do DEVE em relação a agendamento de salas, solicitações de
certificações, anexo de formações que precisa ser assinado por cada Diretoria, de acordo com suas
especificidades (cada Diretoria precisa definir quais pessoas têm autorização para assinar o documento),
sendo que o mesmo é necessário ocorrer com as formações descentralizadas. Tais informações foram
entregues para cada um dos participantes e outros documentos serão enviados por e-mail. Com relação a
freqüência dos participantes salienta o quanto é importante informar o percentual da carga horária para a
certificação, sendo que os participantes precisam ser informados sobre este percentual. Comenta ainda
que os cartões para a freqüência digital já começaram a ser distribuídos e podem ser utilizados para
atividades culturais. Não será mais entregue o comprovante de freqüência, devendo ser retirado através do
SIGEPE. Caso a formação aconteça em outro local (ex. UE) a frequência acontecerá a partir do
preenchimento da ficha, contendo os dados dos participantes que deverá ser enviada ao DEVE,
responsável por gerar uma segunda ficha a ser devolvida ao coordenador da formação. Dando
continuidade, Gisele fez apontamentos em relação as atribuições da GEPE, entre elas, organizar o GTEaD, que constitui-se por representatividade de cada Diretoria. Informa que enviará on line, uma C.I.,
solicitando a indicação do representante. Neste momento, Beatriz e Luciana Prado esclareceram dúvidas a
cerca das atribuições e organização do GT-EaD. Rosângela aponta que a formação da EaD é muito
importante, podendo otimizar o tempo e contemplar o maior número de professores. É uma modalidade
que precisa ser reconhecida na Rede. Após este momento, Gisele apresentou o calendário a partir das
primeiras reuniões e dos planejamentos das formações por Diretoria (modelo de calendário). Salienta que
como as formações estam planejadas por segmento em semanas definidas, se necessário fazer alterações é
preciso respeitar a organização de outras Diretorias. No calendário de Abril, percebeu-se um choque de
datas na semana do livro e as formações em hora atividade, sendo que a maior dificuldade está em
adequar a saída dos professores dos anos iniciais. Helaine aponta que para esta semana as salas serão
muito utilizadas, sem a possibilidade de atender todas as formações da DEF. Considera que este é um
aspecto que necessita ser reavaliado em conjunto. Gisele sugere que o mês de Abril seja mantido como
planejado e que para os próximos meses questões semelhantes sejam alteradas. Em relação aos
questionamentos de pagamentos de consultores, estadias e transportes, comenta ser necessário definir
junto a GEAF. Encaminhamentos: 1) Gisele enviará on line o calendário para que cada Diretoria distribua
sua formação e o reenvie preenchido. Prazo para devolução dia 27/03. 2) próxima reunião: 08/04, as
14:00 horas, no CEC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ana Elisa de Moura
Miotto, lavrei a presente Ata. Florianópolis, 25/03/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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REGISTRO DA 5ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e treze, as quatorze horas na sala 06 do CEC, foi realizada a
quinta reunião de Planejamento e organização do Calendário de Formações, com os seguintes
representantes das Diretorias da SME: Gisele Jacques, Luciana Augusta Prado Higino da Silva, Ana
Elisa de Moura Miotto, Beatriz de Oliveira e Silva Monguilhott Martins, Cristina Doneda Losso, Mariza
Aparecida Meksenas, Sanlina Barreto Hülse, Rosângela Machado, Helaine Maltez Costa, Sueli Amália de
Andrade, Simone......, Cleuza...... Gisele iniciou o encontro com a leitura da Ata do encontro anterior e
solicitou-se que incluísse nesta Ata, que a primeira semana de cada mês, será aquela que iniciar até a
quarta-feira. A proposta deste encontro foi a de realizar o fechamento das ações formativas do primeiro
semestre no calendário único da SME. Sueli comenta sobre a necessidade de realizar formação sobre os
primeiros socorros, para todos os profissionais da educação infantil e demais profissionais da REDE.
Gisele informou que os auxiliares de serviços gerais serão contemplados com esta formação no mês de
julho. Sueli afirma ainda, que preparou um módulo de formação abordando a temática Liderança para
gestores. Combinou-se que esta formação poderá ser inserida no módulo ofertado aos candidatos a
direção que participarão do processo de eleição em 2013. Realizou-se os ajustes no calendário e
combinou-se que seria importante a DEF rever os encaminhamentos das datas que coincidem com o
Seminário da Educação Inclusiva. Outra possibilidade apontada pelo grupo foi inserir o público no evento
do Seminário. Rosangela partilhou sua preocupação em relação aos procedimentos tomados pela SME
face aos processos formativos. Retomou nosso primeiro encontro e indicou a importância em organizar
momentos de discussão neste grupo que vislumbre um processo de formação mais integrativo, pois já
avaliamos que quantificamos demais e agora é hora de qualificar as ações formativas. Comentou que a
Gerência de Educação Inclusiva organizou grupos de trabalho e assessoramento, pois a política de
formação deve ir ao encontro das necessidades vividas pelos profissionais nas ações do cotidiano.
Pontuou-se a necessidade de rever a organização de formação, para o segundo semestre e chamou-se a
atenção para a importância de encontros sistemáticos com este grupo para repensar a proposta de
formação da SME. Encaminhamentos: 1- Gisele enviará e-mail com o quadro de formações planejado até
Julho; 2- cada diretoria indicará o seu representante para a comissão de organização do III Encontro de
Práticas Pedagógicas. Combinou-se que o próximo encontro será no dia 29/04/2013, às 09 horas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
REGISTRO DA 6ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO
Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e treze, às nove horas na sala 05 do CEC, foi realizada a sexta
reunião de Planejamento e organização do Calendário de Formações, com os seguintes representantes das
Diretorias da SME: Gisele, Marta Cristina, Ana Elisa e Mariza representantes da GEPE DAE, Rosangela
Educação Inclusiva, Ivarne DEF, Claudia NTM, Rosetenair e Janete representantes da DEI, Cedenir
representando a DIOBE. Gisele iniciou a reunião informando que as diretorias deverão providenciar e
encaminhar os anexos de cada formação para o departamento de eventos. Comentou que os cartões de
identificação dos profissionais estão sendo entregues. Solicitou que as diretorias também informem sobre
as alterações das datas dos encontros de formação. Ivarne mencionou que em função da Portaria de hora

atividade será necessário ajustar o calendário da DEF, principalmente na primeira semana do mês.
Claudia do NTM informou que no mês de outubro realizarão uma Mostra das ações do NTM em
comemoração aos 15 anos de sua existência. Outra questão foi a constituição da comissão de trabalho que
organizará e planejará o encontro de Práticas Pedagógicas que ocorrerá em julho. A comissão será
constituída com as representantes da DEI Rosetenair e Jaqueline, Anelise e Ivarne da DEF, Gisele, Marta,
Ana Elisa e Mariza da GEPE, GEPROS............, GEAF.......... e DIOBE.......Claudia chamou a atenção
para que o COEB realizasse a abertura dos processos formativos da REDE, que as temáticas do congresso
fossem desdobradas/aprofundadas, dessem o direcionamento das formações no decorrer do ano.
Rosangela Machado, novamente sugere que o grupo organizador o calendário da SME pudesse ser
ampliado com representantes das diversas dirtetorias e se constituisse num fórum de discussões para
afinar a Política de formação da SME. Gisele pontuou que é necessário criar momentos de formação
acerca dos eixos formativos para os profissionais que atuam na SME. Comentou também que estamos
tomando conhecimento e organizando alguns indicadores que possam nos auxiliar na construção de uma
proposta formativa que contemple as demandas reais. Outra necessidade de formação/informação para ser
realizada na REDE com certa urgência, é sobre a Prevenção da DENGUE. Combinamos que será
chamado um representante por unidade educativa (DEF coordenador do PSE, Educação Infantil
supervisor, readaptado ou diretor) que deverá atuar como multiplicador. Gisele enviará o calendário para
as diretorias, que deverão atualizar o mês de junho e acrescentar o planejamento para o segundo semestre.
Florianópolis, 20 de maio de 2013.
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REGISTRO DA 7ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, às nove horas na sala 05 do CEC, foi realizada a
sétima reunião de Planejamento e Organização do Calendário de Formações, com os seguintes
representantes das Diretorias da SME: Gisele Jacques, Ana Elisa de Moura Miotto, Sanlina Barreto
Hülse, Ivarne Maria Mendel, Janete Aparecida de Oliveira da Silva, Márcia Agostinho, Ronaldo
Almerindo Jorge, Joaquim..., Andréia Martins da Rosa, Luciana Napoleão, Luciana Bittencourt e
Samantha Fernandes da Silva. Gisele iniciou o encontro realizando apontamentos acerca da importância
destes momentos. Relatou que, segundo indicação de diretores das Unidades Educativas, têm ocorrido
coincidências de datas nas formações, o que em alguns casos inviabiliza a participam dos profissionais.
Acredita que uma possibilidade de articulação seja acrescentar ao calendário, as datas de reunião de
trabalho, que em determinados momentos aconteceram em datas de outras atividades. Em relação a hora
atividade comentou que a intenção é respeitar a indicação dos dias previstos, no entanto, para os
profissionais da Educação Infantil e anos iniciais há necessidade de adequações de acordo com a carga
horária de hora atividade, até atingir a totalidade de tempo. Outro problema/dificuldade está em relação
aos cancelamentos e/ou mudanças de local de formação, sem que os participantes tenham conhecimento.
É necessário ter uma comunicação mais eficiente com os participantes, bem como com o Departamento
de Eventos, para cancelamentos de agendamento dos locais disponibilizados. Com relação ao calendário
da DEF, responsável por diversas formações, Gisele solicita a centralização em um único calendário, pois
houveram formações não informadas. Formações de outros setores são incluídas no calendário quando
enviadas por e-mail da Gerência de Formação. Luciana Bittencourt comentou que utiliza os momentos de
hora atividade, no entanto, devido ao baixo número de inscrições ocorrem cancelamentos. Também
destaca ser importante que as datas de formações de outras diretorias sejam de conhecimento de todos,
considerando principalmente o público participante. Diante destas situações enquanto agendamento,

cancelamentos é fundamental que a comunicação ocorra de maneira articulada. Gisele destaca a
necessidade de se retomar o planejamento considerando os eixos destacados nos primeiros encontros com
a finalidade de planejar as formações para 2014. Márcia esclareceu a função da Gerência de Articulação
Sócio Cultural (GEASC), destacando o planejamento de formações com o cuidado em não interferir nas
atividades agendadas, bem como inserir atividades nos intervalos das demais formações. Joaquim destaca
a importância em se avaliar a demanda de formação para o 2º semestre, pois há um grande número de
atestados e afastamentos de diferentes profissionais (sobrecarga de trabalho). Em relação a hora atividade,
Janete ressalta a importância deste momento ser construído enquanto rede, principalmente no que diz
respeito a função e otimização deste benefício. No segundo momento, deu-se início a análise do
calendário para o 2º semestre. No mês de novembro houve agendamento de seminários nas mesmas datas,
embora o planejamento esteja previsto no calendário oficial da PMF. Para finalizar, Gisele solicitou a
todos que confirmem por e-mail, as datas agendadas no calendário que geraram dúvidas. Nada mais
havendo, a reunião foi encerrada.
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Evento

PREVENÇÃO
ATENDIMENTO
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EB
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Formação na
UE
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E
A

APRENDENDO
A
LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS - LIBRAS
II
SEMINÁRIO
PRÁTICAS
DE
ESTÁGIO PESQUISA E
EXTENSÃO NA RME
DE FLORIANÓPOLIS

Conteúdo Programático:Serão apresentados quatro relatos de experiências de Escolas de Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis; cada um dos relatos estará voltado para abordagem de uma das
resoluções estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação de Florianópolis nos últimos anos, na etapa do
ensino fundamental a saber;Resolução CME 02/2011; Resolução CME 001/2010; Resolução 003/2009 e
Resolução CME 002/2009.

Compreender o processo termofílico de compostagem e praticar diferentes formas do processo em pequena e
grande escala; Produzir mudas agroecológicas por sementes, estacas entre outros métodos; Reconhecimento de
diferentes plantas medicinais, formas de utilização e propagação; Construção de canteiro espiral de ervas;
Construção de canteiros sob o enfoque agroecológico e utilização de materiais alternativos; Plantio de mudas
de hortaliças; Escolas sustentáveis; Educação e meio ambiente: a horta como instrumento pedagógico e
recurso para educação ambiental; Nutrição e gastronomia: cultura
Conceitos básicos em primeiros socorros: Legislação pertinente ao assunto; Aferição de sinais vitais: Ações em
paradas cardiorespiratórias, obstrução de vias áereas por corpos estranhos; Controle de hemorragias;
Imobilização de fraturas, entorces e luxações; Intoxicações e queimaduras; Emergências clínicas, emergências
pediatrícas; Classes de incêndios e métodos de extinção; Plano de abandono de área escolar, prevenção contra
incêndios.
A Língua Brasileira de Sinais - Libras; História de educação dos surdos; Sistema de Transcrição para a Libras;
Cultura e comunidade surda; Alfabeto manual soletração; Expressões faciais; Calendário; Horas; Grau de
escolaridade; Higiênico; Alimentos; Os cinco parâmetros; Classificadores de Libras e Contação de história
infantil.
Palestra: O tripé Estágio, Pesquisa e Extensão: Relações estabelecidas com as Instituições Formadoras. Relatos:
Eixo Docência e Formação Continuada: Gênero, Sexualidade e Práticas docentes; O Trabalho e a formação dos
Professores nas Instituições de Educação Infantil, socialização de estágios de psicologia, pedagogia e educação
física; Eixo saúde no âmbito escolar: Saúde sexual reprodutiva, programa prevenção escolar ao uso de crack,
álcool e outras drogas: Planejamento, implementação e avaliação; Desenvolvimento e avaliação de um sistema
de monitoramento do consumo alimentar e de atividade física de escolares de 7 a 10 anos; Eixo Currículo da
Educação Básica: A invenção da professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Florianópolis(1976-1980);
Seleção e uso do livro didático na visão de professores de ciências: um estudo na Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis; O ato de dizer na esfera escolar: reverberações do ideário histórico-cultural no ensino da
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DEI
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Formação
UE
DEI

Diversidade

DEF

produção textual escrita.
PRÁTICAS MÍDIA - Metodologia de projeto com o uso das mídias; Pesquisa e análise de informações na web; Ambiente virtual de
EDUCATIVAS
COM aprendizagem, ambientação no E-proinfo; Planejamento de Plano de Ação Integradora - PAI; Conceito de
PROJETOS
currículo na perspectiva da integração das mídias; Mapa conceitual; A importância e influência das
tecnologias/mídias na educação e implicações para o perfil, as condições e as competências do educador frente
às mídias no contexto educativo.
INTRODUÇÃO
A Produção de jornal utilizando o editor de texto; Navegação na web para pesquisar e comunicar-se: correio
EDUCAÇÃO DIGITAL
eletrônico, bate-papo, bolg; Ambientação no linux educacional; Elaboração e edição de textos nos diversos
aplicativos digitais: writter, impress, calc; Produção de blogs colaborativamente.
III
SEMINÁRIO Gêneros textuais; Projetos integrados e interdisciplinares que envolvam literatura e ensino; Metodologias de
ANTONIETA
DE ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa; Literatura e ensino; Cinema e educação: ações possíveis;
BARROS:
Formação de leitores; Literatura e gênero; Texto e interação em sala de aula; Literatura infantil e infanto juvenil.
LITERATURA
E
ENSINO
NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
2013
III ENCONTRO DE Legitimação do Protagonismo Juvenil através das ações do Programa Saúde na escola, grêmio estudantil e
JOVENS
participação em movimentos estudantis; Abordagem sobre os direitos da população jovem em relação as
MULTIPLICADORES
legislações vigentes; Necessidades e expectativas de adolescentes e jovens em saúde nas políticas, ações e
DO PSE
programas.
FORMAÇÃO
Concepções de educação, infância e criança; Função social da creche; Diretrizes Curriculares Nacionais da
ASSESSOR
Educação Infantil; Diretrizes Municipais da Educação Infantil; Atribuições do assessor pedagógico na Educação
PEDAGÓGICO DA DEI Infantil.
REFLEXÕES PARA O O desenvolvimento infantil e a brincadeira; as relações sociais e culturais e a linguagem oral e escrita; as
CURRÍCULO
NA relações com a natureza visual; a experiência e o movimento.
EDUCAÇÃO INFANTIL
REFLEXÕES PARA O Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal; Diretrizes Curriculares Nacionais
CURRÍCULO
NA para a Educação Infantil; Diretrizes Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil;
na EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO
MOVIMENTO
COTIDIANO
CRECHE
FORMAÇÃO
ESCOLA: LIBRAS
CONTEXTOS

EM Linguagem e comunicação entre os bebês; Processo de avaliação na Educação Infantil; Organização do espaço;
NO Movimentos e brincadeiras na Educação Infantil; Ação Docente com os bebês.
DA
NA História e cultura surda; Estrutura gramatical;; Alfabeto manual; Números; Classificadores; Cumprimentos
EM Sociais; Pronomes; Pessoas e família; Adjetivos e advérbio; Verbos; Calendário; Materiais e disciplinas escolares;
Profissões escolares; Higiene e alimentação escolar.
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NA
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ESCOLAR
COMO
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Letramento em contextos educativos I; Letramento e contextos educativos II; As relações na comunidade
escolar; A pessoalidade docente.

Princípios de gestão democrática da educação; natureza da gestão escolar; métodos e técnicas de gestão
escolar democrática; autonomia escolar.
Compreender o processo termofílico de compostagem e praticar diferentes formas do processo em pequena e
grande escala; Produzir mudas agroecológicas por sementes, estacas entre outros métodos; Reconhecimento de
diferentes plantas medicinais, formas de utilização e propagação; Construção de canteiro espiral de ervas;
Construção de canteiros sob o enfoque agroecológico e utilização de materiais alternativos; Plantio de mudas
de hortaliças; Escolas sustentáveis; Educação e meio ambiente: a horta como instrumento pedagógico e
recurso para educação ambiental; Nutrição e gastronomia: cultura
O
PROFESSOR Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Funções dos professores Auxiliares de ensino de
AUXILIAR DE ENSINO Educação Especial; A Escola na Perspectiva da educação Inclusiva.
NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
ATENDIMENTO
Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva; Discriminação Visual; Importância do olhar para o
EDUCACIONAL
aprendizado da LIBRAS.
ESPECIALIZADO EM
LIBRAS
APRENDENDO
A A Língua Brasileira de Sinais - Libras; História de educação dos surdos; Sistema de Transcrição para a Libras;
LÍNGUA BRASILEIRA Cultura e comunidade surda; Alfabeto manual soletração; Expressões faciais; Calendário; Horas; Grau de
DE SINAIS - LIBRAS
escolaridade; Higiênico; Alimentos; Os cinco parâmetros; Classificadores de Libras e Contação de história
infantil.
FORMAÇÃO
Vocabulário e sonoridades do idioma: rimas e músicas; escrita; compreensão auditiva; Leitura e Produção oral.
CONTINUADA PARA Planeta Terra; Biodiversidade; Água: Um bem; Ar; Números: fração, leitura e interpretação de gráficos e tabelas;
OS ANOS INICIAIS DO Geometria: formas planas e sólidos; Medidas: Sistemas de medidas e monetário.
SISTEMA
Número; Sistema de numeração decimal; Geometria: formas espaciais, sólidos, sólidos geométricos; Medidas:
EDUCACIONAL
metro, centímetro e quilômetros; Lugares no mundo, campo, cidade, Terra e civilização.
FAMÍLIA ESCOLA – 1º Número; Geometria; Medidas; Moradia e Identidade.
ao 5º ANO
APROFUNDANDO AS Leitura dos documentos Nacionais e Municipais; Diretrizes Educacionais; Critérios para atendimento em
DISCUSSÕES ACERCA creches; Resoluções.
DO
PROJETO

????

GEPROS

Diversidade

DEF

?????

DEF

Currículo

DEF- DEBEC

Currículo

DEF- DEBEC

Currículo

DAE - GEPE

Educação
Integral

DAE - GEPE
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Diversidade
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Diversidade

DEF - GEI

POLÍTICO
PEDAGÓGICO
DA
CRECHE MORRO DO
MOCOTÓ
VIII ECOFESTIVAL E V
SEMINÁRIO ESCOLA
DO MAR
AS
MULTIPLAS
DIMENSÕES DA ARTE
E SEUS CONTEXTOS
PRÁTICA DOCENTE
NA
CULTURA
DIGITAL: REFLEXÕES
E PLANEJAMENTO
CIRANDA LITERÁRIA

Educação marinha e costeira - Os ecossistemas do município de Florianópolis; Educação ambiental - Os espaços
naturais protegidos como campo de ensino; Apresentações artístico-culturais.
Identidades culturais; Metodologias e Propostas Curriculares do 1º ao 9ºano nas diferentes areas de artes;
Patrimônio Material e imaterial.
Conceito de mídia-educação; Redes sociais, educação e ética; Planejamento, currículo e tecnologias;
Apresentação em Prezi; Etapas do processo de criação de uma revista digital: estrutura, linguagem jornalística,
desenvolvimento de roteiro e seções; edição usando o programa Scribus.

Ampliação do repertório literário; Compartilhamento de experiências leitoras com apresentação de pontos de
vista pessoal; Fruição literária; Produção de resenhas.
CLUBE DA LEITURA A Literatura infantil e juvenil de Santa Catarina; Formação do gosto estético e sensibilização para a leitura e pela
GENTE CATARINENSE leitura.
EM FOCO
EDUCAÇÃO
A Gestão e ética no serviço público; Letramento no contexto Educativo; Educação Integral; Diversidade para as
DISTÂNCIA
relações étnico-raciais; Gestão Educacional; Planejamento, registro e avaliação; Primeiros Socorros e proteção
civil na educação.
III
ENCONTRO Educação Integral; Dança; Música; Educação Ambiental; Artes Visuais e Fotografia.
PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
EM
FOCO
O
PAPEL
DA A Educação integral no contexto comtemporâneo; Alfabetização e letramento; O ensino da matemática em
COORDENAÇÃO
contextos interativos; As artes e o movimento na reorganização dos tempos e espaços educativos; Gestão
PEDAGÓGICA
NA pedagógica dos projetos de apoio pedagógico na eprspectiva da Educação Complementar; O processo da
EDUCAÇÃO
avaliação e o replamenjamento das ações visando o direito de aprender das crianças e adolescentes; A nutrição
COMPLEMENTAR
no ambiente educativo; Desvendando a sexualidade.
ATENDIMENTO
Diagnóstico e nomenclatura;
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO NO
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO AUTISTA
ATENDIMENTO
Definição e categorização da surdez; Aspectos linguísticos da Língua Portuguesa; Plano de Atendimento

EDUCACIONAL
ESPECIALIADO
EM
LÍNGUA
PORTUGUESA
ESCRITA
Diversidade DEF - GEI
ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECALIZADO
NA
DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
?????
DEF - PSE
FÓRUM PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
HÁBITOS
DE VIDA SAUDÁVEL
Currículo
DEI
IV
SEMANA
MUNICIPAL
DO
LIVRO
INFANTIL
FORMANDO
MEDIADORES
DE
LEITURA
Currículo
DAE - GEPE - COTIDIANO
DESABES
EDUCATIVO: OUTROS
ESPAÇOS
E
POSSIBILIDADES DE
ATUAÇÃO
Currículo
DEI
FORMAÇÃO
EM
SERVIÇO: A AÇÃO
PEDAGÓGICA
AVANÇOS
E
DESAFIOS
Currículo
DEI
COORDENADOR
PEDAGÓGICO:
A
ARTICULAÇÃO COM
O
ESPAÇO
EDUCATIVO
Currículo /
BIBLIOTECA - ESPAÇO

Educacional Especializado de língua portuguesa escrita para Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Questões sobre o desenvolvimento da inteligência; Aprendizagem na perspectiva da Educação Inclusiva; O
atendimento educacional especilizado e a deficiência intelectual.

Horta Escolar e Comunitária; Programa CAAFE/UFSC; Hábitos Alimentares; Promoção da saúde.

Entre o discurso e a imagem - Compondo personagens do livro infantil; Literatura Infantil nas Séries iniciais - A
trajetória de um sonho; Poesia, Corpo Voz e Expressão; Oficinas: Brinquedos Ópticos, Produzindo Áudio- livro,
Contação de Histórias, História em quadrinhos e Técnica vocal.

Projetos coletivos desenvolvidos nas unidades educativas; Organização das secretarias das Unidades Educativas
- Atendimento ao público, organização, expedição e arquivamento de documentos, controle de estoque,
depósito; Processamento técnico, armazenamento do acervo e atendimento ao público da biblioteca, ações
pedagógicas no âmbito da brincadeira e da leitura.
Fundamentos Norteadores: Princípios Éticos da Autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum; Princípios políticos dos direitos de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem
democrática; Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
O coordenador e a Gestão Compartilhada; Eixos Curriculares; Documentação Pedagógica.

As várias dimensões das bibliotecas escolares e comunitárias: Espaço de aprendizagem e das manifestações
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DE PRODUÇÃO
CRECHE JOAQUINA
MARIA
PERES:
CONTINUANDO
A
BUSCAR
NOVOS
SABERES
DISCUTINDO O PAPEL
DA
EDUCAÇÃO
INTEGRAL
NA
DIMINUIÇÃO
DAS
DESIGUALDADES
EDUCACIONAIS
FORMAÇÃO
EM
CIÊNCIAS HUMANAS
A EDUCAÇÃO FÍSICA
NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO
INTEGRAL:
POSSIBILIDADES
E
DESAFIOS
O PROFESSOR DE
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
NO
CONTEXTO
DA
EDUCAÇÃO
INTEGRAL
O PROFESSOR DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
NA
ESCOLA INTEGRAL
CRITÉRIOS
PARA
AVALIAÇÃO
NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL;
DOCUMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA;
PLANEJAMENTO E A

culturais; As diferente linguagens artísticas e seus registros; Habilidades informaçionais.
Atuação política, legislação na Rede Municipal de Educação de Florianópolis; Políticas públicas na educação
infantil no município de Florianópolis: Uma análise das creches ampliadas; Documentação pedagógica; Relação
adulto x criança - Parte 1 e 2; A transição entre educação infantil e ensino fundamental - Parte 2; Minúcias do
cotidiano infantil; Formação docente: Documentação pedagógica e a relação com a criança - Parte 3; Ética no
ambiente de trabalho - parte 1 e 2; Cultura da paz
A educação integral no contexto contemporâneo; Alfabetização e letramento; O ensino da matemática em
contextos interativos; As artes e o movimento na reorganização dos tempos e espaços educativos; Gestão
pedagógica dos projetos de apoio pedagógico na perspectiva da Educação Integral; O processo de avaliação e o
replanejamento das ações visando o direito de aprender das crianças e adolescentes; A nutrição no ambiente
educativo; Desvendando a sexualidade.
Matriz Curricular; Experiencias da rede; O papel das disciplinas; Avaliação externa e Oficinas de práticas.
Relações humanas no trabalho; Conceitos e conteúdo da Educação Física; Educação Integral.

Matriz curricular; Educação integral.

Matriz curricular; Educação Integral; Alfabetização e Letramento.

Critérios para avaliação na Educação Infantil; Documentação pedagógica; Planejamento e a participação da
criança.

PARTICIPAÇÃO
DA
CRIANÇA.
REFLETINDO
A
PRÁTICA DO ENSINO
DE CIÊNCIAS NO
CONTEXTO
DA
EDUAÇÃO INTEGRAL
CONSOLIDANDO
A
PRÁTICA
DO
LABORATÓRIO NAS
ATIVIDADES
DE
CIÊNCIAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL
FORMAÇÃO
CONTINUADA
DE
PROFESSORES
DE
MATEMÁTICA

Educação
Integral

DEF

Relações interpessoais; Gêneros de leitura e escrita: Educação Integral; Ecossistemas da Ilha; Avaliação; Troca
de experiências.
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DEF

ELABORAÇÃO
PROJETOS

Diversidade
/ Currículo

DEF

EDUCAÇÃO ESPECIAL Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Funções dos auxiliares de Ensino de Educação Especial;
NA PERSPECTIVA DA A escola na Perspectiva da Educação Inclusiva;
EDUCAÇÃO

Relações interpessoais, função do profissional, procedimentos de leitura e escrita, troca de experiências

Número e Operações e as metodologias de ensino para os anos finais do ensino fundamental; Espaço e Forma e
as metodologias de ensino para os anos finais do ensino fundamental; Tratamento da informação e as
metodologias de ensino para os anos finais do ensino fundamental; Grandezas e Medidas e as metodologias de
ensino para os anos finais do ensino fundamental; Álgebra e as metodologias de ensino para os anos finais do
ensino fundamental.
EDUCAÇÃO
FÍSICA Relato de experiências; Núcleo da Ação Pedagógica; Tempo e espaço, rotinas; Educação Física e o Projeto
NA
EDUCAÇÃO Político Pedagógico; O espaço da sala e o espaço da rua; Diálogos entre os projetos de sala e da Educação Física;
INFANTIL - CICLO DE Avaliação na Educação Física; Relação com as famílias.
DEBATES V
LIBRAS
USO
DE Aspectos lingüísticos da LIBRAS; Gramática: Classificadores, Parâmetros, Expressão Corporal e Facial.
CLASSIFICADORES
POLÍTICAS
DE O auxiliar de ensino da educação especial na escola; Educação de alunos surdos: atribuições do professor de
EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE, do professor de LIBRAS e de auxiliar de ensino de LIBRAS; Atendimento Educacional Especializado (AEE):
NA
EDUCAÇÃO reorganização
INCLUSIVA
DE Sensibilização ao uso da plataforma e-Proinfo como Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem - Modalidade à
Distância; Metodologia de projeto com o uso das mídias; Planejamento de Plano de Ação Integradora - PAI;
Conceito de currículo na perspectiva da integração das mídias; A importância e influência das
tecnologias/mídias na educação e implicações para o perfil, as condições e as competências do educador frente
às mídias no contexto educativo.

INCLUSIVA; FUNÇÕES
DOS AUXILIARES DE
ENSINO
DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL; A ESCOLA
NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA;
DESAFIOS
DA
GESTÃO
PEDAGÓGICA
E
ADMINISTRATIVA DA
EJA
AS
DIMENSÕES
PEDAGÓGICAS
E
ADMINISTRATIVAS
NO TRABALHO DO
AUXILIAR DE ENSINO
PROCESS, DRAMA E
EDUCAÇÃO INFANTIL
II
PRODUÇÃO
DE
REVISTA ELETRÔNICA
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Currículo

DEI

FORMAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS DA
REDE
PÚBLICA
MUNICIPAL
DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação
Integral

DEF

A CORPOREIDADE E
O MOVIMENTO NO
CONTEXTO
DA

Especificidades da EJA no contexto da Educação Básica; Constituição da Docência na EJA; Os princípios
norteadores do fazer pegagógico na EJA da Rede; Desafios para o trabalho coletivo e a gestão democrática; O
planejamento estratégico como ferramenta de gestão.

Atribuições e competências do Auxiliar de Ensino; Rotinas e procedimentos administrativos; Sujeitos da
Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino; Educação para as Relações Étnico-Raciais;
Ambientação no Software Linux; Sistematização e Armazenamento de Dados Educacionais; Reflexões sobre a
prática pedagógica e o trabalho coletivo na Educação de Jovens e Adultos; Exploração pedagógica da biblioteca
e sala informatizada.
Jogo dramático x jogo teatral; process drama, contexto pré texto, professor - personagem, estímulos
compostos, ambientação cênica e sonora; pré textos corporais; protocolo; commedia dell'arte; criação de
espetáculo e process de drama.
Conceito de Mídia-Educação; Etapas do processo de criação de uma revista digital: estrutura, linguagem
jornalística, desenvolvimento de roteiro e seções; Edição usando o programa scribus (software gratuito, livre,
com versões para windows, MAC e Linux).
Tomamos como referência as deliberações definidas pelas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil, a partir dos
documentos mandatórios da Educação Infantil nacional: Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade,
da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do
Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; Princípios Estéticos da Sensibilidade, da
criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. E deles os Documentos
oficiais da Educação do Município de Florianópolis a partir das Diretrizes e das orientações Curriculares para a
Educação Infantil do Município, no que tange considerar: Brincadeiras como eixo estruturante;estratégia da
Ação Pedagógica; A experiência social, cultural de crianças e adultos; Núcleos da Ação pedagógica: Relações
Sociais e Culturais; Relações com a Natureza e Linguagem: gestual-corporal, oral, sonoro-musical, plástica e
escrita.
A educação integral no contexto contemporâneo; Alfabetização e letramento; O ensino da Educação Física em
contextos interativos, cooperativos e colaborativos; As artes e o movimento na reorganização dos tempos e
espaços educativos; Gestão pedagógica dos projetos de apoio e reforço escolar: planejamento, monitoramento

Educação
Integral

DEF

Educação
Integral

DEF

Educação
Integral

DEF

Educação
Integral
Currículo

DEF
/

Educação
Integral
Currículo

DEF
/

Educação
Integral
Currículo

/

DEF

EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR
A ALFABETIZAÇÃO E
O LETRAMENTO NOS
CONTEXTOS
DA
EDUCAÇÃO
INTEGRAL
A ALFABETIZAÇÃO E
O LETRAMENTO NOS
CONTEXTOS
DA
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO
INTEGRAL: A HORTA
COMO
ESPAÇO
EDUCATIVO

e avaliação da aprendizagem (matriz curricular); A nutrição no ambiente educativo.
A educação integral no contexto contemporâneo; Alfabetização e letramento; O ensino da Matemática em
contextos interativos; As artes e o movimento na reorganização dos tempos e espaços educativos; Gestão
pedagógica dos projetos de aprender das crianças e adolescentes; A nutrição no ambiente educativo;
Desvendando a sexualidade.

A educação integral no contexto contemporâneo; Alfabetização e letramento; Práticas de leitura e escrita no
espaço das ONG's e CEC's; O ensino da matemática em contextos interativos; As artes e o movimento na
reorganização dos tempos e espaços educativos; Gestão pedagógica dos projetos de apoio pedagógico na
perspectiva da Educação Integral; O processo de avaliação e o replanejamento das ações visando o direito de
aprender das crianças e adolescentes; A nutrição no ambiente educativo; Desvendando a sexualidade.
A horta como instrumento pedagógico; Implantação e implementação da horta como recurso da educação
ambiental; Coleta seletiva e reciclagem de lixo; Resíduos sólidos e orgânicos; Composteira; Minhocário;
Currúculo e Educação; Transposição didática - Transdisciplinaridade; O papel do professor e demais educadores;
Trabalho coletivo e ações educativas: Cultura alimentar no Brasil; Alimentação escolar - PNAE; Importância e
classificação das hortaliças; Fisiologia e climatologia vegetal; Planejamento da horta; Recomendações gerais
para o cultivo; Compostagem; Colheita e pós-colheita: compostagem; produção de mudas e transplantes de
mudas
O
ESPECIALISTA Projeto Político Pedagógico; Educação Integral; Alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática (PNAIC);
COMO ARTICULADOR Avaliação; Alimentação Escolar no Currículo Educacional e Saúde do Servidor.
PEDAGÓGICO
DA
APRENDIZAGEM NO
CONTEXTO
DA
ESCOLA INTEGRAL
DESAFIOS
DO Alfabetização em Língua e Matemática; Educação Integral; Planejamento e Saúde do Servidor.
AUXILIAR DE ENSINO
NO SUCESSO DA
APRENDIZAGEM NO
CONTEXTO
DA
ESCOLA INTEGRAL
PROFESSORES
DE Educação Integral; Alfabetização em Língua Portuguesa, Alfabetização matemática e saúde do servidor.
QUARTO E QUINTO
ANO NO SUCESSO DA
APRENDIZAGEM NO
CONTEXTO
DA
ESCOLA INTEGRAL

????

DEI

PROCESS, DRAMA E Jogo dramático x jogo teatral; process drama, contexto pré texto, professor - personagem, estímulos
EDUCAÇÃO INFANTIL compostos, ambientação cênica e sonora; pré textos corporais; protocolo; commedia dell'arte; criação de
espetáculo e processo de drama
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ANEXO IV
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA
Missão
Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania,
estabelecendo relações democráticas e participativas.
Objetivo
Promover políticas educacionais para o município de Florianópolis nas diferentes etapas e
modalidades de educação e de ensino, na perspectiva do atendimento da educação básica com
ações prospectivas para uma rede de ensino cada vez mais qualitativa, extensiva, integral e
inclusiva.
Histórico
Até dezembro de 1985, a Educação no âmbito da Administração Municipal de Florianópolis era
coordenada pela Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. O Departamento de
Educação (1979) possuía 544 profissionais entre estatutários, substitutos e bolsistas. Atendia
6.650 alunos, distribuídos em 33 Unidades Educativas do Ensino Fundamental e Educação
Infantil. Por meio da Lei nº 2.350, de 27/12/1985, foi criada a Secretaria Municipal de Educação,
com a transferência de todos os órgãos vinculados. Em 27/12/07, com a publicação da Lei nº
7.508, foi implantado o Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis. No ano de 2009, por meio
da Lei Complementar nº 348/2009, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação foi ampliada,
com o objetivo de atender as demandas atuais na área educacional. No ano seguinte, com a
publicação da Lei Complementar nº 379, de 15 de janeiro de 2010, foi aprovado o Plano Municipal
de Educação de Florianópolis, que definiu diretrizes e metas até o ano de 2019, em todos os
níveis e modalidades de ensino e em todas as redes de ensino do Município de Florianópolis.
Estrutura e Funcionamento Atual
O Município de Florianópolis tem características físicas peculiares: é constituído por uma parte
insular (97,23%) e uma parte continental (2,77%), somando uma área total de 436,5 km2 e,
população de 421.240 habitantes, conforme censo demográfico de 2010. Em 2011, o percentual
das crianças atendidas em creches passou para 43,8% e, em pré-escola, para 99,5%, havendo
uma evolução positiva no atendimento. Cabe ressaltar que o MEC, em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, encomendou a pesquisa sobre a qualidade da educação
infantil, que foi realizada pela Fundação Carlos Chagas em 2009 e 2010, em seis capitais
brasileiras. O município de Florianópolis apresentou índices acima da média nacional. O Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Ministério da Educação, demonstra que
as escolas de Florianópolis obtiveram média acima da nacional. Florianópolis recebeu, em 2007,
do Ministério da Educação - MEC, o Selo Cidade Livre do Analfabetismo. Em 2010 atingiu a taxa
de 2,09% de analfabetismo entre a população de 15 (quinze) anos ou mais, tornando-se a capital
com menor índice. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino está constituída de 130 unidades
Educativas, sendo 84 da Educação Infantil e 37 do Ensino Fundamental, além de 9 Núcleos da
Educação de Jovens e Adultos, todos responsáveis pelo atendimento de cerca de 28 mil crianças,
jovens e adultos. Em 2013, Florianópolis ficou em 5º lugar em relação ao IDHM, entre todos os
municípios brasileiros. Estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mais de 5 mil
profissionais, entre servidores efetivos, substitutos/temporários, terceirizados e comissionados. A
totalidade dos professores efetivos possui formação em nível superior, sendo que 73,1% possuem
Especialização, 9,5% Mestrado e 0,6% Doutorado. Somente no ano de 2012, a licença para
Aperfeiçoamento Profissional, com ônus, está beneficiando 30 servidores, regularmente
matriculados em cursos de pós-graduação na área de educação e/ou atuação, sendo 23 em nível
de mestrado e 7 em nível de doutorado.
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EVENTO
Justificativa de Apoio
A Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, no ano de 2011, realizou o primeiro
COEB - Congresso de Educação Básica, tendo como eixo Aprendizagem em Contexto. As
discussões deste evento repercutiram nas práticas político-pedagógicas, em especial, da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis. Em virtude destas repercussões, no ano de 2012 foi
realizada a segunda edição do COEB, com a temática Aprendizagem e Currículo. Mais uma vez, a
avaliação do evento indicou que as discussões desenvolvidas trouxeram contribuições na práxis
educativa no município. Em 2013, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis organizou
a terceira edição do COEB com a discussão sobre Qualidade na Aprendizagem, com o objetivo de
implementar uma política pública de formação continuada, possibilitando a interação e a
interlocução entre os autores que discutem a temática e os educadores que atuam nas unidades
educacionais. Para isto, reitera-se a importância da participação e do fomento da CAPES na
formação dos profissionais da educação básica, na articulação das políticas nacional e municipal
para a educação. Avalia-se que um evento desta complexidade possibilita o acesso dos
profissionais da educação às discussões desenvolvidas por pesquisadores de referência na área
da educação.
Finalidadades do Evento
Promover a reflexão dos processos que qualificam a práxis educativa, visando à excelência da
prática pedagógica no cotidiano escolar e a integração entre as diferentes etapas e modalidades
de ensino que compõem a Educação Básica, no município de Florianópolis.
Fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação com o objetivo de refletir
sobre diferentes temáticas relacionadas com a qualidade e aprendizagem, para a consolidação
das diretrizes municipais e nacionais da educação básica, destacando-se: qualidade política e
técnica, consciência sócio-ambiental, interculturalidade, constituição do sujeito docente,
qualificação das práticas pedagógicas, gestão democrática e participativa, transversalidade no
currículo, educação integral e inclusão, atitude e ética na educação.
Contribuição para os profissionais da Educação Básica
O aprofundamento da reflexão sobre a qualidade na aprendizagem, neste evento, contribui para a
formação do profissional da educação ao apresentar e discutir esse tema sob a perspectiva da
docência, da política e das linguagens.
Esse processo enceta a avaliação da ação pedagógica nas unidades educativas do município de
Florianópolis a fim de provocar mudanças paradigmáticas com vistas à complexificação e
qualificação dos processos pedagógicos atuais.
Público Alvo
Profissionais das Redes Públicas de Ensino da Educação Básica.
Histórico de Eventos Anteriores
A primeira edição do Congresso de Educação Básica foi realizada no período de 7 a 9 de
fevereiro de 2011, com a participação de 2.699 profissionais das Redes Públicas de Ensino da
Região da Grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro da
Imperatriz), bem como de representantes de outros municípios e estados. A segunda edição foi
realizada no período de 6 a 8 de fevereiro de 2012, com a participação de 1.487 profissionais, na
grande maioria da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, estabelecendo uma estreita
sintonia com as discussões fomentadas pelo Ministério da Educação sobre aprendizagem e
currículo. Ampliou o processo de estudo e formação, com o objetivo de discutir os princípios e
diretrizes de uma educação integral de qualidade social, no esforço de consolidar as diretrizes
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pedagógicas e matrizes curriculares do município de Florianópolis. As reflexões trazidas pelos
palestrantes convidados e trabalhos apresentados, contribuiram para a realização do
planejamento inicial do ano letivo de 2012 e para o planejamento da formação continuada para os
profissionais da educação, com o intuito de garantir uma avaliação e um aperfeiçoamento
contínuos do trabalho educativo. Destacamos nossa preocupação, no COEB 2012, com a
sustentabilidade do evento, dando ênfase a sua divulgação por meio de mídia eletrônica,
produzindo material em papel reciclado, confeccionando camisetas a partir da reciclagem de
garrafas pet para a comissão organizadora, distribuindo aos participantes canetas produzidas com
caixas de leite recicladas e squezz, garrafas que substituem o consumo de até 200 copos
descartáveis por pessoa, entre outras ações. Nas duas edições, além do site do Evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb, foram publicados os ANAIS em DVD, registrado na
Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196.
LOCAL DO EVENTO:
Centro de Convenções e Eventos
Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
CEP: 88040-970
INSCRIÇÃO E PÚBLICO ALVO:
A Inscrição será gratuita e efetuada exclusivamente pela internet no portal do evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/
• De 7 a 20 de janeiro de 2013 – Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis
• A partir de 21 de janeiro de 2013 – Profissionais da Educação de outras Redes Públicas de
Ensino.
Serão disponibilizadas 1.500 vagas preenchidas por ordem de inscrição.
CERTIFICAÇÃO:
O certificado será emitido e registrado pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis,
com carga horária de 18 horas, aos participantes que obtiverem 90% de freqüência. Todos
deverão registrar sua freqüência ao início e final de cada período, apresentando o crachá para
leitura do código de barras. Os certificados serão disponibilizados após o término do evento.
ORGANIZAÇÃO:
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Departamento de Eventos
Telefones 21065916 e 21065918
e-mail: http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:
Comissão Organizadora:
1. Carolina Borges Souza Guntzel
2. Chames Maria Stalliviere Gariba
3. Cristina Doneda Losso
4. Daniel Godinho Berger
5. Gisele Pereira Jacques
6. João Dimas Nazário
7. Roberta Fantin Schnell Rosângela Machado – rosangela_machado@hotmail.com
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8. Sonia Cristina de Lima Fernandes
9. Sueli Amália de Andrade
Comitê Científico:
1. Chames Maria Stalliviere Gariba
2. Cristina Doneda Losso
3. Roberta Fantin Schnell
4. Rosângela Machado
Rede Municipal de Ensino
5. Ana Regina Ferreira de Barcelos
Universidade do Estado de Santa Catarina
6. Lidnei Ventura
7. Luciane Maria Schlindwein
Universidade Federal de Santa Catarina
8. Julice Dias - 634.586.409-91
9. Marcia Buss - 910.377.009/53
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ANEXO V
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA
Missão
Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania,
estabelecendo relações democráticas e participativas.
Objetivo
Promover políticas educacionais para o município de Florianópolis nas diferentes etapas e
modalidades de educação e de ensino, na perspectiva do atendimento da educação básica com
ações prospectivas para uma rede de ensino cada vez mais qualitativa, extensiva, integral e
inclusiva.
Histórico
Até dezembro de 1985, a Educação no âmbito da Administração Municipal de Florianópolis era
coordenada pela Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. O Departamento de
Educação (1979) possuía 544 profissionais entre estatutários, substitutos e bolsistas. Atendia
6.650 alunos, distribuídos em 33 Unidades Educativas do Ensino Fundamental e Educação
Infantil. Por meio da Lei nº 2.350, de 27/12/1985, foi criada a Secretaria Municipal de Educação,
com a transferência de todos os órgãos vinculados. Em 27/12/07, com a publicação da Lei nº
7.508, foi implantado o Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis. No ano de 2009, por meio
da Lei Complementar nº 348/2009, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação foi ampliada,
com o objetivo de atender as demandas atuais na área educacional. No ano seguinte, com a
publicação da Lei Complementar nº 379, de 15 de janeiro de 2010, foi aprovado o Plano Municipal
de Educação de Florianópolis, que definiu diretrizes e metas até o ano de 2019, em todos os
níveis e modalidades de ensino e em todas as redes de ensino do Município de Florianópolis.
Estrutura e Funcionamento Atual
O Município de Florianópolis tem características físicas peculiares: é constituído por uma parte
insular (97,23%) e uma parte continental (2,77%), somando uma área total de 436,5 km2 e,
população de 421.240 habitantes, conforme censo demográfico de 2010. Em 2011, o percentual
das crianças atendidas em creches passou para 43,8% e, em pré-escola, para 99,5%, havendo
uma evolução positiva no atendimento. Cabe ressaltar que o MEC, em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, encomendou a pesquisa sobre a qualidade da educação
infantil, que foi realizada pela Fundação Carlos Chagas em 2009 e 2010, em seis capitais
brasileiras. O município de Florianópolis apresentou índices acima da média nacional. O Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Ministério da Educação, demonstra que
as escolas de Florianópolis obtiveram média acima da nacional. Florianópolis recebeu, em 2007,
do Ministério da Educação - MEC, o Selo Cidade Livre do Analfabetismo. Em 2010 atingiu a taxa
de 2,09% de analfabetismo entre a população de 15 (quinze) anos ou mais, tornando-se a capital
com menor índice. O último IDEB 2011 configurou-se nos anos iniciais com um índice de 6.0 e
nos anos finais com o índice de 4.6. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino está constituída de
130 unidades Educativas, sendo 84 da Educação Infantil e 37 do Ensino Fundamental, além de 9
Núcleos da Educação de Jovens e Adultos, todos responsáveis pelo atendimento de cerca de 28
mil crianças, jovens e adultos. Em 2013, Florianópolis ficou em 5º lugar em relação ao IDHM,
entre todos os municípios brasileiros. Estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mais
de 5 mil profissionais, entre servidores efetivos, substitutos/temporários, terceirizados e
comissionados. A totalidade dos professores efetivos possui formação em nível superior, sendo
que 73,3% possuem Especialização, 20,21% Mestrado e 0,63% Doutorado. Somente no ano de
2013, a licença para Aperfeiçoamento Profissional, com ônus, está beneficiando 39 servidores,
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação na área de educação e/ou atuação,
sendo 23 em nível de mestrado e 16 em nível de doutorado.
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EVENTO
Justificativa de Apoio
A Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, no ano de 2011, realizou o primeiro
COEB - Congresso de Educação Básica, tendo como eixo Aprendizagem em Contexto. As
discussões deste evento repercutiram nas práticas político-pedagógicas, em especial, da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis. Em virtude destas repercussões, no ano de 2012 foi
realizada a segunda edição do COEB, com a temática Aprendizagem e Currículo. Mais uma vez, a
avaliação do evento indicou que as discussões desenvolvidas trouxeram contribuições na práxis
educativa no município. Em 2013, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis organizou
a terceira edição do COEB com a discussão sobre Qualidade na Aprendizagem, com o objetivo de
implementar uma política pública de formação continuada, possibilitando a interação e a
interlocução entre os autores que discutem a temática e os educadores que atuam nas unidades
educacionais. Para 2014, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, propõe a quarta
edição do COEB- Congresso de Educação Básica, com a temática da Educação integral. Tendo
como objetivo principal oportunizar reflexões acerca da escola em Tempo Integral para além da
jornada ampliada, possibilitando discussões que busquem a formação e o desenvolvimento do
sujeito em sua totalidade. Para isto, reitera-se a importância da participação e do fomento da
CAPES na formação dos profissionais da educação básica, na articulação das políticas nacional e
municipal para a educação. Avalia-se que um evento desta complexidade possibilita o acesso dos
profissionais da educação às discussões desenvolvidas por pesquisadores de referência na área
da educação.
Finalidadades do Evento
Promover a reflexão dos processos que qualificam a práxis educativa, visando à excelência da
prática pedagógica no cotidiano escolar e a integração entre as diferentes etapas e modalidades
de ensino que compõem a Educação Básica, no município de Florianópolis.
Fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação com o objetivo de refletir
sobre diferentes temáticas relacionadas com a educação em tempo integral, para a consolidação
das diretrizes municipais e nacionais da educação básica, destacando-se: qualidade política e
técnica, consciência sócio-ambiental, interculturalidade, constituição do sujeito docente,
qualificação das práticas pedagógicas, gestão democrática e participativa, transversalidade no
currículo, educação integral e inclusão, atitude e ética na educação.
Contribuição para os profissionais da Educação Básica
O aprofundamento da reflexão sobre a educação em tempo integral, neste evento, contribui para a
formação do profissional da educação ao apresentar e discutir esse tema sob a perspectiva das
políticas e gestão da educação integral, currículo e práticas escolares e docência.
Esse processo enceta a avaliação da ação pedagógica nas unidades educativas do município de
Florianópolis a fim de provocar mudanças paradigmáticas com vistas à complexificação e
qualificação dos processos pedagógicos atuais.
Público Alvo
Profissionais das Redes Públicas de Ensino da Educação Básica.
Histórico de Eventos Anteriores
A primeira edição do Congresso de Educação Básica foi realizada no período de 7 a 9
fevereiro de 2011, com a participação de 2.699 profissionais das Redes Públicas de Ensino
Região da Grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro
Imperatriz), bem como de representantes de outros municípios e estados. A segunda edição
realizada no período de 6 a 8 de fevereiro de 2012, com a participação de 1.487 profissionais,
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grande maioria da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, as discussões fomentadas pelo
Ministério da Educação sobre aprendizagem e currículo ampliou o processo de estudo e
formação, com o objetivo de discutir os princípios e diretrizes de uma educação integral de
qualidade social, no esforço de consolidar as diretrizes pedagógicas e matrizes curriculares do
município de Florianópolis. Destacamos nossa preocupação, no COEB 2012, com a
sustentabilidade do evento, dando ênfase a sua divulgação por meio de mídia eletrônica,
produzindo material em papel reciclado, confeccionando camisetas a partir da reciclagem de
garrafas pet para a comissão organizadora, distribuindo aos participantes canetas produzidas com
caixas de leite recicladas e squezz, garrafas que substituem o consumo de até 200 copos
descartáveis por pessoa, entre outras ações. Nas duas edições, além do site do Evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb, foram publicados os ANAIS em DVD, registrado na
Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196. A terceira edição foi realizada no período de 6 a 8 de
fevereiro de 2013, com a participação de 1.500 profissionais, na grande maioria da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis, estabelecendo estreita sintonia com as discussões
fomentadas pelo Ministério da Educação sobre qualidade e aprendizagem. Tendo como objetivo
refletir sobre diferentes temáticas relacionadas à temática principal, para a consolidação das
diretrizes municipais e nacionais da educação básica. As reflexões trazidas pelos palestrantes
convidados e trabalhos apresentados, contribuíram para a realização do planejamento inicial do
ano letivo de 2013 e para o planejamento da formação continuada para os profissionais da
educação, com o intuito de garantir uma avaliação e um aperfeiçoamento contínuo do trabalho
educativo. Além do site do Evento http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb, foram publicados os
ANAIS em DVD, registrado na Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196.
LOCAL DO EVENTO:
Centro de Convenções e Eventos
Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Universitário
Reitora Roselane Neckel
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
CEP: 88040-970
INSCRIÇÃO E PÚBLICO ALVO:
A Inscrição será gratuita e efetuada exclusivamente pela internet no portal do evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/
• De 13 a 20 de janeiro de 2014 – Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis
• De 21 a 29 de janeiro de 2014 – Profissionais da Educação de outras Redes Públicas de
Ensino.
Serão disponibilizadas 1.500 vagas preenchidas por ordem de inscrição.
CERTIFICAÇÃO:
O certificado será emitido e registrado pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis,
com carga horária de 18 horas, aos participantes que obtiverem 90% de freqüência. Todos
deverão registrar sua freqüência ao início e final de cada período, apresentando o crachá para
leitura do código de barras. Os certificados serão disponibilizados após o término do evento.
ORGANIZAÇÃO:
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Departamento de Eventos
Telefones 21065922
e-mail:
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/

CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
EDUCAÇÃO INTEGRAL E TEMPO INTEGRAL: DA
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL
COEB 2014
Florianópolis, 3 a 5 de fevereiro de 2014
Centro de Cultura e Eventos - Universidade Federal de Santa Catarina

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:
Comissão Organizadora:
1. Chames Maria Stallvierri Gariba
2. Gisele Pereira Jacques
3. João Dimas Nazário
4. Roberta Fantin Schnell
5. Rosângela Machado
6. Sueli Amália de Andrade
7. Marcos Antonio da Silva
8. Elaine de Paula
9. Dória Conceição de Moraes Vicente

Comitê Científico:
1. Chames Maria Stalliviere Gariba
2. Roberta Fantin Schnell
3. Rosângela Machado
4. Cláudia Zanela
5. Marlize Oestreich
6. João Dimas Nazário
7. Daniel Godinho Berger
Universidade do Estado de Santa Catarina
8. Lidnei Ventura – CPF 61346020949
9. Julice Dias
10.
Universidade Federal de Santa Catarina
11. Kátia Agostinho
12. Luciane Maria Schlindwein

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO VI

Relações Estabelecidas na Organização do Trabalho
Formação de Auxiliares de Serviços Gerais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis

Comissão organizadora:
Andréa do Prado Felippe
Mariza Aparecida Meksenas
Marta Rossetto Nunes
Sheila Patrícia Cardoso
Apoio:
ORBENK

17, 18 e 19 de julho de 2013

“Quando um homem compreende a sua
realidade, pode levantar hipóteses sobre
o desafio dessa realidade e procurar
soluções. Assim, pode transformá-la e o
seu trabalho pode criar um mundo
próprio, seu EU e as suas
circunstâncias.”
Paulo Freire

1. APRESENTAÇÃO
O projeto de Formação dos Auxiliares de Serviços Gerais, intitulado: “Relações
Estabelecidas na Organização do Trabalho” visa dar continuidade ao processo de formação
organizado nos anos 2011 e 2012, em três módulos, buscando atender o indivíduo na dimensão
pessoal e profissional.
Tendo em vista que a formação continuada é fundamental para a ampliação de conceitos e
para o compartilhamento de experiências, a organização dos módulos priorizou encontros em tempos
de trabalho. Busca-se neste quarto módulo o aprofundamento dos tópicos já abordados,
considerando os apontamentos das avaliações realizadas no ano anterior.
A proposta de formação para o ano de 2013 contemplará os seguintes conteúdos:
Módulo I:
1. Viver Inteiro – a integração de habilidades pessoais e profissionais;
2. Relações Interpessoais;
3. Alimentação e Qualidade de Vida;
4. Saúde e segurança no Trabalho;
5. Instrumentalização Técnica.
Módulo II:
1. Primeiros Socorros
2. "Eu,tu na harmonia das complexidades";
3. Saúde e Sexualidade, Atitude de Prevenção!

Pretende-se com esta formação, propiciar aos profissionais uma abordagem de conteúdos
integrados que favoreçam o cuidado consigo e com o outro, almejando a construção de práticas
preventivas, autônomas, colaborativas, dialógicas e éticas no ambiente educativo.
2. OBJETIVO
• Aperfeiçoar as habilidades no exercício da função;
• Estabelecer uma comunicação adequada entre os pares no cotidiano;
• Possibilitar a reelaboração conceitual dos temas abordados visando à construção de hábitos
saudáveis.
3. METODOLOGIA
A formação para o ano de 2013 será realizada nos dias 1, 4 e 5 de fevereiro de 2013 e
contemplará aproximadamente 550 funcionários, que serão distribuídos em seis grupos (constituídos
por 95 profissionais) - três grupos no turno matutino e três no vespertino.
As temáticas serão abordadas por consultores especialistas das seguintes áreas: Psicologia,
Nutrição, Segurança no Trabalho e Capacitação para Profissionais da Limpeza. O evento contará
com a parceria da Empresa ORBENK, que procederá com a organização do café.
O local do evento será o Centro de Educação Continuada, sito à rua Ferreira Lima nº 82,
Centro, Florianópolis. O certificado será emitido pela Secretaria Municipal de Educação aos
participantes com 100% de freqüência.

4. PROGRAMA – Modulo I
4.1 VIVER INTEIRO: A INTEGRAÇÃO DE HABILIDADES PESSOAIS E PROFISSIONAIS
Ministrante: Lorena Machado e Silva – Graduada em Enfermagem e Psicologia; Professora
aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Atua junto a Universidade
Internacional da Paz – UNIPAZ; Consultora da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
desde o ano de 2008.
Programa: O enfoque estará voltado para o ser humano que reconhecendo suas habilidades
pessoais e vai aperfeiçoando as habilidades profissionais ao longo da vida com ética,
responsabilidade, excelência e compromisso. Experimentando pertencimento no grupo de trabalho e
fazendo sua parte com criatividade e dedicação.
Carga horária: 12h
4.2. ALIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Ministrante: Elizabeth M. Diamantopoulos Neme – Graduada em Nutrição e especialização em
Gestão de Qualidade na Produção de Refeições. Atua na Coordenação do Curso de Gastronomia
das Faculdades ASSESC.
Programa: Saúde e Alimento; Má Nutrição; Reeducação alimentar; Atividades físicas; Como Calcular
o IMC; Hábitos Alimentares; Alimentação e fases da vida - na fase adulta; Nutrientes; Cuidados na
compra dos alimentos; Higienização dos alimentos; A prática para uma alimentação saudável; Como
manter uma alimentação balanceada; Os segredos da cozinha natural; Dicas de um Cardápio
saudável; Pesagem e medidas para avaliação do IMC de cada indivíduo; Feedback e discussão;
Como tornar seu prato um prato saudável; Simulação da Montagem de um prato.
Carga horária: 24h
4.3. SEGURANÇA NO TRABALHO
Ministrantes: Marilene Cidral -Técnica em Segurança do Trabalho e Alessandra Jorge Horn Engenheira de Segurança do Trabalho; Ambos atuam na Corpori Saúde e Segurança do Trabalho.
Programa: Conceitos de Acidentes de trabalho; Causas de Acidentes; Eliminação das causas de
acidentes; Comunicação de Acidentes de Trabalho: acidentes com e sem afastamento; Equipamento
de Proteção Individual – EPI; O trabalhador em Perícia Médica – INSS.
Carga horária: 12h
4.4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS.
Ministrante: Clarissa Vanazzi Pinto – Palestrante Motivacional e Coach - Graduada em Psicologia.
Atua junto a AEMFLO e CDL – São José - SC
Programa: A Relação interpessoal como reflexo da relação pessoal; Tipos de personalidade: como
lidar com as diferenças; O outro: meu espelho; O sucesso pessoal está nos detalhes com o todo;
Descobrindo o prazer de relacionar-se com o desconhecido; Dinâmicas para reforçar o entendimento
e fixação dos temas abordados.
Carga horária: 12h

4.5 LIMPEZA PROFISSIONAL- FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA.
Ministrante: Sérgio Murilo de Carvalho – (Graduando de Administração e Coordenador Operacional
da ORBENK).
Programa: Limpeza profissional com dinâmica e prática do dia a dia; atribuições de cada colaborador;
auxílio mútuo e motivação.
Carga horária: 12h
5. PROGRAMA – Modulo II
5.1 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS
Ministrante: Charles Schnorr
Ementa: Discutir conceitos de prevenção e mitigação relativos a temática de primeiros socorros e
acidentes no ambiente doméstico e educacional. Realizar oficinas de suporte básico de vida,
conferência de sinais vitais, contenção de hemorragias e imobilização de fraturas, desobstrução de
vias aéreas e Reanimação Cardio Pulmonar.
Carga horária: 24h
5.2 EU,TU NA HARMONIA DAS COMPLEXIDADES
Ministrante: Lorena Machado e Silva e Jairo Salles
Ementa: O mito de que relacionar-se é sempre difícil. A complexidade como componente das
relações entre as pessoas. Comportamentos que potencializam o aprender a lidar consigo mesmo e o
outro.
Conteúdo:
* eu e tu - os estados do Ser;
* eu e tu - e as dimensões do pensamento, do sentimento e da ação. Resultados na inter relação;
* eu e tu - e a sombra e a luz nas dimensões do pensamento, do sentimento e da ação. Resultados
na inter relação;
* a complexidade na extensão desta parceria quando estão envolvidos mais ele, nós, vós e eles.
Carga horária: 24 h
5.3 SAÚDE: ATITUDE E PREVENÇÃO
Ministrantes: Sara Ruiz e Monique Alves Galletta Neto
Programa: Promover a troca de informações e conhecimentos sobre saúde sexual e saúde
reprodutiva.
Metodologia: Os temas serão tratados através de aulas dialogadas, exercícios demonstrativos e
dinâmicas de grupo.
Conteúdos: Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Sexualidade: mais que biológico; Prevenção
Doenças Sexualmente Transmissíveis/HIV/Aids; Planejamento familiar e Métodos contraceptivos.
Carga horária: 24h

6. CRONOGRAMA – Modulo I

A formação ocorrerá nos dias 01, 04 e 05 de fevereiro de 2013.
TURNO / HORÁRIO
MATUTINO
8h
10h10min
VESPERTINO
13h
15h10min

GRUPO 1
Elizabeth
Elizabeth
GRUPO 4
Elizabeth
Elizabeth

01/02/13 (SEXTA-FEIRA)
GRUPO 2
Clarissa
Corpori
GRUPO 5
Corpori
Clarissa

GRUPO 3
Lorena
Clarissa
GRUPO 6
Lorena
ORBENK

TURNO / HORÁRIO
MATUTINO
8h
10h10min
VESPERTINO
13:00
15:10

GRUPO 1
Clarissa
ORBENK
GRUPO 4
Clarissa
ORBENK

04/02/13 (SEGUNDA-FEIRA)
GRUPO 2
Elizabeth
Elizabeth
GRUPO 5
Elizabeth
Elizabeth

GRUPO 3
ORBENK
Corpori
GRUPO 6
Corpori
Clarissa

TURNO / HORÁRIO
MATUTINO
8h
10h10min
VESPERTINO
13h
15h10min

GRUPO 1
Lorena
Corpori
GRUPO 4
Corpori
Lorena

05/02/13 (TERÇA-FEIRA)
GRUPO 2
ORBENK
Lorena
GRUPO 5
Lorena
ORBENK

GRUPO 3
Elizabeth
Elizabeth
GRUPO 6
Elizabeth
Elizabeth

7. CRONOGRAMA – Modulo II

A formação ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2013.
17/07/13 (QUARTA-FEIRA)
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 às 12:00

Charles e Juliana

Sara e Monique

Lorena

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Lorena

Charles e Juliana

Sara e Monique

18/07/13 (QUINTA-FEIRA)
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 às 12:00

Sara e Monique

Lorena / Jairo

Charles e Juliana

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Charles e Juliana

Sara e Monique

Lorena e Jairo

19/07/13 (SEXTA-FEIRA)
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Lorena / Jairo

Charles e Juliana

Sara e Monique

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Sara e Monique

Lorena / Jairo

Charles e Juliana

Síntese das Avaliações realizadas na formação em julho de 2013
AVALIAÇÃO – 1ª ETAPA
LANCHE
PONTOS POSITIVOS

TOTAL

Agora o lanche está
bom/muito
bom/ótimo

33

O lanche estava
muito bom e
higiênico.

2

O lanche Melhorou
bastante

Estava bom! Porque
a palavra já está
falando (lanche) e
não prato feito.

PONTOS DE
ATENÇÃO
O lanche estava
bom, mas
poderia
melhorar/
repetitivo
O lanche estava
muito bom, só no
segundo dia,
atrasou o café e
no outro atrasou
o leite
O lanche estava
regular e deve
melhorar o café
(muito forte)
Faltou açucar no
café

TOTAL SUGESTÕES

TOTAL

6

3

Ter empadão e bolo no lanche

2

Por ser a primeira
vez eu adorei e
espero participar
outras vezes
Saí muito satisfeita

O encontro foi muito
bom/ótimo.

TOTAL

2

10

PONTOS DE
ATENÇÃO
Cansativo, mas
proveitoso.

O curso foi muito
bom, mas pode
melhorar
Não colocar uma
tarde interia um
curso só ou seja
apenas uma

O suco era ruim, deve ser trocado

4

Sucos naturais de vários sabores,
dois tipos de bolo, paes e bolachas

O suco de laranja
estava com gosto
de peixe
FORMAÇÃO
PONTOS POSITIVOS

Variar o lanche, não repetir o
mesmo lanche os três dias

Mais tempo para fazer o lanche

TOTAL SUGESTÕES

TOTAL

Que sejam desligados os celulares
antes de começar as palestras

2

Gostaria que as palestras fossem
realizadas em 1 dia

5

Sugiro que o curso seja de 12
horas

2

Foi muito bom!
Deveria ter o curso
mais vezes durante o
ano
Continue assim!
Maravilhosamente
humanos.

O curso está cada
vez melhor

6

Vocês de parabéns
pelos cursos,
continue assim!

2

PALESTRANTES
PONTOS POSITIVOS

TOTAL

Achei muito
interessante todos
que aqui foram
falado, sobre saúde
foi ótimo e todos
restante adorei.
Todos os
profissionais foram
muito bons

Gostei de todas as
palestras,
Maravilhoso os
temas.
Gostei muito dos
psicólogos, aprendi
muitas coisas com
elas.
Os palestrantes
foram diferentes,
isto faz acontecer.

2

temática, se
torna muito
cansativo.
Achei
desorganizada a
ficha de
frequencia
Todo ano a
mesma coisa,
gostaria que
mudasse um
pouco os cursos.
Gostaria que não
tivesse mais
curso

Sugiro melhorar a organização do
espaço e das turmas, inclusive da
parte da Orbenk em avisar com
mais antencedência
Gostaria que tivesse um
comprovante de frequencia no
curso para levar para o local de
trabalho.
Menos tempo de palestra

PONTOS DE
ATENÇÃO
Coisas que não
tem nada a ver
com limpeza,
menos o sergio
Murilo que tem a
ver.
Avaliem o
tematica
alimentação e
qualidade de vida
ruim, pois não
houve
intereação,
apenas ouvimos
ela falar e nem
tudo podemos
utilizar.
Não gostei muito
da palestra sobre
nutrição

TOTAL SUGESTÕES

Palestras mais
objetivas e
dinamicas para
não dar sono
Palestras muito
repetitvas como:
ensinar a fazer
limpeza.

TOTAL

Sugiro que continue com as
temáticas de viver inteiro, relações
interpessoais e a importância da
segurança no trabalho.

2

Gostaria que tivesse uma pessoa
do RH para explicar algumas coias

Gostaria de aprender na próxima
formação o uso do extintor.

4

2

Lorena, Alessandra e Charles com
temas diferentes (novidades)

2

2

Ter palestras com diretores ou
diretoras ou todas equipe junto se
possivel

2

Que sempre tenhamos pessoas
especiais para nos dar atenção

Ginecologia e Saúde da mulher
Ter mais tempo para nos exercitar.
Relações no ambiente de trabalho
Saúde e Segurança no trabalho
Direito trabalhista
Trabalho
Saúde em geral
Primeiros socorros
Primeiros socorros para crianças
Relacionamento de funcionário e
professor
Lorena uma manhã de curso
Palestra com os bombeiros
Cozinha e produtos toxicos
Continuar com a palestra da
nutricionista
Sustentabilidade
Gostaria que falasse sobre
educação
ORBENK
PONTOS POSITIVOS
O grupo ORKENK é
uma empresa boa de
trabalhar,

TOTAL

PONTOS DE
ATENÇÃO
Eu gostei mas
tem que ter mais
participação
entre a prefeitura
e ORBERNK e
funcionários;
só falta um
pouco mais de
fiscalização em
nosso ambiente
de trabalho, pois
meu dia a dia é
totalmente
diferente como
estes.

TOTAL SUGESTÕES

9

7
4
2
13

7
2

TOTAL

Seria legal se a OERBENk tivesse
um nutricionista para ajudar os
funcionarios ter uma alimentação
melhor

Quando falta funcionários nas
escolas tem que mandar volante
para as unidades escolares.

Gostaria que a empresa forneça
mas oportunidades ao
colaboradores e a prefeitura abra
concursos público. Aprendi anda
mais.
Precisamos de botas de borracha e
VAP para lavagem de patios,
paredes e pisos.
Plano de saúde
Gostaria que tivesse um
médico/nutricionista para nos
acompanhar
AVALIAÇÃO PESSOAL
PONTOS POSITIVOS

TOTAL

O meu processo de formação foi bom/Muito bom! Tirei muitas dúvidas.
Estou ótima agora.Gostei muito. Eu saí outra pessoa, muito satisfeita. Aprendi muitas coisas que
não sabia e relembrei muitas coisas interessantes. Foi muito bom, aprendi coisas novos e na
próxima formação pode ser as mesmas.
O melhor de todos que participei, que todos sejam sempre assim. Que continue sempre tendo
estes cursos conosco, eu gostei muito!
Aprendi bastante, irei colocar muitas coisas em prática e dar o melhor de mim, independente se
alguém faça ou não. Muito obrigada a toda equipe!
Tudo o que se aprende é muito importante para nossa vida mais cedo ou mais tarde.
Sempre fiquei feliz com vocês, posso contar que a Orbenk sempre proporcionando este
maravilhoso tempo para ter funcionários mais legais compreensíveis.
Foi muito bom, pois pude aprender muito com todos os consultores. Cada avaliação que temos
aprendemos mais e mais. É bem aproveitoso.
Eu gostei muito, pois é um momento em que paramos de correr no trabalho e temos a
oportunidade de aprender, tirar dúvidas, conhecer nossos colegas de empresa, pensar na vida,
no que está bom e em que podemos melhorar, Adorei! Obrigada!
Vivendo a cada dia e aprendendo a cada momento.
Adorei todas as palestras e serve muito para o meu dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade!
Eu gostei muito, aprendi muito, cada palestra eu aprendo mais, está tudo muito bom. Agradeço
a vocês por tudo que vocês ensinaram estão de parabéns todos os profissionais.
Maravilhoso, já participei de todas as etapas dos cursos. Eu achei muito proveitoso, valeu a pena
ficar aqui estes três dias.
Estou tentando dar o melhor de mim.
Gostei, porque me diverti muito.
Gostei muito dos assuntos abordados, que continue assim abordando cada vez mais assuntos de
como fazer as limpeza corretamente.
Gostei muito de todas as palestras. Sempre ajuda o nosso próprio crescimento.O curso é
fundamental para todos nós, acho uma grande motivação e um grande aprendizado
profissional.
Estou conciente que estou me alimentando errado.
Regular em todos os temas.
Para mim a melhor formação foi a da Clarissa (Relações Interpessoais) e da Alessanda (Saúde e
Segurança no Trabalho)
Gostei muito das palestras sobre Alimentação e Qualidade de vida
Todo aprendizado é um crescimento. Esta formação me ajudará a melhorar no meu serviço e nas
relações com meus colegas, supervisores e crianças. É algo que realmente vou levar para minha
vida prática profisional e para o meu lar.
Fiquei triste por não poder participar do 1º dia por causa do ônibus e porque tivemos que
trabalhar no colégio novo.

AVALIAÇÃO – 2ª ETAPA

Positivo

Negativo

Sugestão

Lanche

3
12

7

2
2
5
5

2
3
3
5
8

7

4
9
16

- foi uma grande
experiência, aprendi coisas
que eu nunca tinha
escutado;
- atitude e prevenção é um
tema muito importante que
nunca deve sair da temática
do curso;
- gostei muito em ser um
professor por dia; gostei de
todos;
- parabéns aos
organizadores que se
preocupam para que
realizemos um ótimo
trabalho

- tem gente vindo quase as
10 horas e saindo depois do
café;
- faltou a presença da
ORBENK;
- que não tenha mais curso
porque é muito ruim para
quem tem filho pequeno;
- gostaria que revissem os
funcionários da ORBENK
porque quando ligamos
para lá somos mal
atendidos;
- desconsideração ao seu
colaborador que por muitas
vezes não são atendidos no
pedido de uniformes e
materiais;
- no lanche o sanduíche
poderia ser substituído por
cachorro quente; as
palestras deveriam ser mais
divertidas, dá muito sono;
- quero reclamar da
Empresa ORBENK por falta
de profissionalismo pela
demora dos contracheques
e também por não suprir
com volantes ou
empregados fixos a várias
escolas,
verificar corretamente o
horário do funcionário para
não dar complicação

- sugiro um encontro de
confraternização entre os
funcionários num único dia;
- eu queria que falassem
um pouco mais sobre nosso
trabalho e palestras sobre
drogas;
- doenças como Diabetes;
- falar mais sobre a nossa
função nas escolas;
- eu acho que pode ter mais
debates;
- tenha mais dinâmica, falar
mais sobre saúde e
educação sexual;
- fossem tratados assuntos
de direitos trabalhistas;
- voltar os profissionais da
ORBENK para o debate;
- um dia inteiro para a
turma da manhã e outro dia
inteiro para a turma da
tarde, dando uma marmita
de almoço com um suco
para cada um, das 08;00 as
12:00 e das 13:00 as 17:00
horas;
- a empresa deveria
oferecer plano de saúde a
seus funcionários e
dependentes;
- por favor, conversem nas
unidades com o pessoal,
porque foi muita falta de
respeito com a professora
Lorena;
- abordar mais sobre
produtos de limpeza;
não trazer crianças;
- retomar segurança no
trabalho;
- palestra sobre a família,
educação de adolescente,
palestra de paz, harmonia

- o lanche poderia ter um
adicional – chá ou leite com
nescau, pois muitos não
bebem café;
- poderia ter tortas salgadas
e doces;
- pão três dias é de mais;
muito bom ter cafezinho
para ser oferecido na
chegada;
- tem que respeitar quem
ainda está comendo; a
tendência é melhorar; mais
bolo;
- uma alimentação
equilibrada;
- muito bom o
atendimento;
- bom se tivesse mais café;
só organizar um pouco mais
na hora da fila;
- a respeito do lanche está
bom, mas poderia melhorar
em 2014;
- comparado com os anos
anteriores foi bem melhor
em termos de organização;
- esperar que as pessoas se
sirvam antes de recolher o
lanche;
- gostaria que tivesse pão
integral; mais quantidade
de coisas;
- quantidade deveria ser
maior de sanduíche, mas o
restante muito bom;
- se possível ser variado; já
comi piores, a organização
esta boa e o tempo
suficiente;
- foi organizado; o pão
poderia ter sido com
presunto e queijo juntos; -

tinha que ter bolo e outro
pão;
- o sanduíche deveria ser
substituído por algo mais
salgado; tinha que ter mais
dois sanduíches;
- deveria ser em cima o
lanche

TEMÁTICAS ABORDADAS total de avaliações 365

MUITO
CONSULTOR (ES)

Eu, tu, ele, nós, vós, eles na
Lorena Machado e Silva e
harmonia das
Jairo Salles
complexidades

REGULAR

RUIM





331

27

7

BOM

☺

Saúde: atitude e prevenção

Sara Ruiz e Monique Alves
Galletta Neto

329

24

7

Prevenção e Atendimento
de Emergências

Charles Schnorr e Juliana
Bittencourt Brand

344

8

6

261

58

4

LANCHE: renovação: torta salgada; muito nutritivo, estão de
parabéns; lanche mais salgado; torta salgada, cachorro quente e
bolo de banana; deveria ter salgado; torta salgada; gosto como
sempre foi, não precisa mudar; poderia diferenciar; já foi melhor,
deixou a desejar.
PS: nem todos os campos foram preenchidos totalmente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Anexo VII

O GESTOR E AS VIVÊNCIAS NO COTIDIANO
Formação de Diretores de Unidades Educativas
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis

Organização:
Ana Elisa de Moura Miotto
Mariza Aparecida Meksenas
Consultoria:
Lúcia Schneider Hardt (CED/UFSC)

Abril de 2013

Debruçar-se sobre o cotidiano escolar, com um olhar
observador
e perspicaz, a fim de que se possa vislumbrar a alma da escola
real e concreta é
trabalho inerente à direção escolar em sua atuação gestora.
Pois é sobre o cotidiano
escolar que o diretor atua e a consideração de suas
regularidades constitui-se em
elemento pelo qual promove a melhoria do desempenho
educacional.

Heloísa Lück (2009:128)

1. Introdução
Considerando os indicativos da avaliação do processo formativo do ano anterior (O gestor e a
articulação do cotidiano), buscamos dar continuidade a formação ofertada aos gestores das Unidades
Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (diretores de Creches e Núcleos de Educação
Infantil, Escolas Básicas e Desdobradas). Para o ano de 2013, a referida proposta contará com a
consultoria da Professora Dra Lúcia Schneider Hardt (CED/UFSC) para sua elaboração e execução,
vislumbrando propiciar discussões e vivências pautadas nas dimensões pedagógica/administrativa e de
relações com as pessoas no seu cotidiano.
O objetivo desta formação é possibilitar momentos de reconhecimento e reflexão acerca das
complexas demandas na organização de um ambiente educativo e saudável para o coletivo das
Unidades Educativas.
A organização dos diretores acontecerá em pequenos grupos, possibilitando momentos de
escuta e fala, bem como a realização de tarefas que serão articuladas junto ao grupo de profissionais nas
unidades educativas.
2. Justificativa
A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis ao dar continuidade a este processo
formativo de gestores, iniciado em 2011, considerou as necessidades pontuadas como demanda por este
grupo de profissionais, a partir dos indicativos ocorridos nos anos anteriores.
A abordagem planejada para este ano, almeja o fortalecimento das ações democráticas
realizadas nos espaços educativos, considerando que esta é uma das metas da SME para a RME. Outro
aspecto relevante é a importância de compreender as interfaces entre as diferentes dimensões presentes
na vida de um diretor: a pedagógica, de convivência com as pessoas e administrativa.
Entendendo que a formação continuada é uma das possibilidades deste profissional tomar
consciência das ações realizadas no cotidiano, buscamos organizar momentos que permitam a partilha
de vivências nas Unidades Educativas. Segundo Libâneo (2001:47)
“A reflexão crítica sobre a ação pedagógica escolar somente faz
sentido a partir dos fatos da realidade objetiva das situações
educativas concretas que envolvem o funcionamento da
escola.”
Para realizar esta ação formativa a organização dos gestores será em pequenos grupos e a
metodologia de trabalho proposta, possibilitará o compartilhamento de experiências; a valorização destes
profissionais e a construção de relações democráticas no ambiente educativo.
3. Metodologia:

Serão organizados dois módulos de doze horas, para abordagem de cada uma das dimensões.
Serão 3 encontros de 4 h para cada uma delas, com um encontro por mês. No primeiro encontro de cada
dimensão ocorrerá o assessoramento com um consultor especialista na referida temática e acesso a
textos norteadores para a discussão. Levará uma tarefa para a unidade educativa que será
compartilhada no segundo encontro e contará com as intervenções do consultor.
Os cursistas serão organizados em grupos com até 45 participantes: 2 grupos no período
matutino e 1 grupo no período vespertino, com encontros de 4h e por um período de 3 meses para o
desenvolvimento das temáticas de cada dimensão (abril/maio/junho, julho/agosto/setembro). No
encerramento, promoveremos um encontro em período integral (8 horas) no mês de outubro para
realização de avaliação, com a participação de todos os cursistas.
Serão atendidos aproximadamente 120 participantes (diretores e representantes das Diretorias
de Ensino) distribuídos nos grupos, totalizando 32 horas para cada participante.
4. Dimensões
4.1 Dimensão de Gestão Pedagógica e Administrativa
Professora Dra Lúcia Schneider Hardt (CED/UFSC)
Professora Dra Neide Martins Arrias (CED/UFSC)

Ementa: Conceitos filosófico-pedagógicos e práticas educacionais. Leitura de cenários sociais e
intervenção educativa.

Formação escolar: prioridades e finalidades. Conceitos essenciais da gestão

escolar. Reconhecer a natureza operacional da escola. Consolidar uma convivência respeitosa,
qualificada e responsável. Competências necessárias ao gestor e o papel da mudança e da inovação na
gestão. O planejamento, a organização, a direção e o controle: a escola como lugar de uma vida
organizada/ ajustada a critérios para garantir aprendizagem e formação.
Critérios pedagógicos:
a) Vida pensada – significa reconhecer a razão e a sensibilidade como um critério de
organização da vida, para não ficar a deriva.
b) Vida prazerosa - significa superar a tirania do interesse próprio e aprender sobre o prazer
natural e necessário.
c) Vida intensa – implica uma vida onde o tempo não pesa, onde existe vontade de renovação e
criação.
Critérios administrativos:
a) Vida ajustada- ocupar o lugar que é nosso, assumir o que nos diz respeito e fazer andar o Todo.

b) Vida socializada – não basta ter algo a dizer, é preciso ocupar posição social autorizada, ser
porta-voz legítimo. Temos obrigações específicas das quais não devemos escapar e nosso
destaque virá da realização destas responsabilidades.
c) Vida útil – implica uma reflexão sobre a responsabilidade que temos para fazer o aluno aprender,
formar-se efetivamente. Fazer da escola um ambiente de aprendizagem, sinais desta prática
devem ser visíveis.

4.2 Dimensão de Gestão de Pessoas
Professora Dra Carla Búrigo (CED - UFSC)
Ementa: Teorias centrais sobre grupos, motivação, liderança; administração de conflitos.
Percepção. Comunicação. O poder nas organizações. Inovação, mudança organizacional e resistência à
mudança. O gestor como mediador e agregador de pessoas. Adequar práticas operacionais da escola à
políticas de pessoal próprias de uma instituição de ensino. Criação de um clima favorável e ação ética na
escola para potencializar a vida na escola.
Critérios gestão de pessoas:
a) Vida tranquila- implica estar no lugar do mundo como ele é. Mundos que estão só na nossa
cabeça produzem fúria, desejo de conversão do outro e mal-estar.
b) Vida potente- acontece quando nos aperfeiçoamos, aprendemos, estudamos. Só paramos com
a morte.
c) Vida moralizada – estabelecer valores para direcionar a vida, desejar uma conduta amorosa da
vida
5. Cronograma
GRUPO

TURNO

1

Matutino

2

Vespertino

3

Matutino

GRUPO

TURNO

1

Matutino

2

Vespertino

3

Matutino

ABRIL/MAIO/JUNHO – MÓDULO I
DATAS
TEMÁTICA
23/04 - 21/05
Dimensão de Gestão
e 18/06
Pedagógica e Administrativa
23/04 - 21/05
Dimensão de Gestão
e 18/06
Pedagógica e Administrativa
25/04 - 23/05
Dimensão de Gestão
e 20/06
Pedagógica e Administrativa
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO – MÓDULO II
DATAS
TEMÁTICA
09/07-20/08
Dimensão de Gestão de
e 17/09
Pessoas
09/07-20/08
Dimensão de Gestão de
e 17/09
Pessoas
11/07-15/08
Dimensão de Gestão de
e 19/09
Pessoas

CONSULTOR
Profª Dra Lúcia Schneider
Hardt
Profª Dra Neide Martins
Arrias
Profª Dra Lúcia Schneider
Hardt

CONSULTOR
Profª Dra Carla Búrigo
Profª Dra Carla Búrigo
Profª Dra Carla Búrigo

GRUPO
Todos

OUTUBRO - ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
TURNO
DATAS
TEMÁTICA
CONSULTOR
Integral
31/10
Avaliação e encaminhamentos
Professora Dra Lúcia
da formação
Schneider Hardt

7. Referências
LIBÂNIO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos.
Coleção Educar 1, São Paulo, Editora Loyola, 2001, 17ª Ed., p. 47
LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora Positivo, 2009.

AVALIAÇÃO
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO
Sua opinião é muito importante, por isso responda atentamente e sinceramente as questões abaixo.
Como você observou não precisa se identificar, ou seja, haverá sigilo dos seus dados.
Total 39 avaliações entregues.
Avaliação do Curso:
Categorias de análise
Ótimo

Muito bom

Bom

1 - As temáticas, os conteúdos e os textos
trabalhados

32

6

1

-

-

2 – A forma como os conteúdos foram
apresentados

26

12

-

1

-

3- as metodologias utilizadas

20

18

-

1

-

4- A carga horária destinada para o curso

12

12

13

2

-

5 – O desempenho das professoras
ministrantes

29

9

1

-

-

6 Como avalia seu desempenho ao longo
do curso

8

20

11

-

-

7 – Sua aquisição de conhecimentos ao
finalizar este curso pode ser considerada

14

20

5

-

-

8 – Como você avalia o impacto do
conhecimento adquirido na sua prática

13

21

5

-

--

9 – No geral você diria que o curso foi...

23

15

1

-

-

Deixe sua opinião em relação:

Regular Insatisfatório

Outros Comentários:
Participação maravilhosa, momentos ricos de trocas,
Excelente curso uniu o profissional e o pessoal,
As ministrantes são incríveis, muito inteligentes e coerente, falaram a nossa língua.
Os encontros deveriam ser com maior frequência,
As metodologias deveriam ter mais dinâmicas
As temáticas abordadas nos trazem para a realidade vivida
Em alguns momentos o ato de apresentação ficou cansativo
Organizar a formação em grupos menores
Aprofundar questões com as mesmas palestrantes

Sugestões e críticas a partir das expressões:
QUE BOM
Compartilhar conhecimento,
Que o participante pôde escolher o grupo,
os materiais socializados ( videos, livros e
filmes),
As professoras e as coordenadoras da SME,
Atenção da equipe,
A sensibilidade das palestrantes,
O repensar nossas ações,
Os conteúdos abordados,
Os momentos de formação

QUE PENA
Que os demais profissionais não tiveram a
oportunidade de participar de uma formação como esta,
Pouca leitura e discussão no grupo,
A carga horária muito pequena,
Pouca troca de experiências

O que pode ser melhor / Sugestões para 2014:
•
•
•
•
•
•

Mais debates,
Promover trocas de experiências, os encontros serem mais dinâmicos,
Aprofundamento das temáticas
Focar nas questões administrativas e legislação da PMF
Buscar contribuição do GEPETO/UFSC
Replicar esta abordagem aos novos diretores

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO VIII

III Encontro Práticas Pedagógicas em Foco
Educação Integral: o sujeito na sua integralidade

Organização:
Diretorias: Administração Escolar,
Observatório da Educação e Apoio ao Educando,
Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Gerências: Formação Permanente,
Administrativa e Financeira e
Programas e Projetos

Julho de 2013

I – INTRODUÇÃO

O “Encontro práticas pedagógicas em foco” ocorreu em 2011 e 2012, com o objetivo de
promover atividades que proporcionassem a integração entre os profissionais que se efetivaram neste
período, e por meio dessas atividades discutirem aspectos relacionados à prática profissional
cotidiana das Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RME).
Na avaliação os participantes destacaram a importância da permanência do encontro
para o ano seguinte como possibilidade de reflexão da ação profissional e de integração entre os
profissionais.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Diretoria de
Administração Escolar e Gerência de Formação Permanente, em parceria com as Diretorias do
Observatório da Educação e Apoio ao Educando, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental,
Gerência de Programas e Projetos e Gerência Administrativa e Financeira, promovem a terceira
edição deste encontro para o ano de 2013.
Assim, permanece no centro dos objetivos a reflexão da prática profissional no espaço
de atuação do trabalho educativo, perspectivando que os conteúdos desenvolvidos na palestra e nas
oficinas se articulam com a prática cotidiana vivenciadas no ambiente profissional de cada
participante. A temática neste ano será Educação Integral, ou seja, a integralidade do sujeito, nos
seus diferentes aspectos.
II – JUSTIFICATIVA

Diante das novas demandas educacionais, a educação integral surge como a
possibilidade de entendimento e desenvolvimento das práticas pedagógicas contemporâneas. Assim,
a reflexão em torno da educação integral parece-nos essencial, nesse momento, sobretudo porque
ao examinarmos as leis, vemos que esta constitui um direito dos cidadãos e uma obrigação do
Estado em promovê-la. (SEEMANN E COSTA, 2011).
Assim, torna-se imprescindível promover discussões e reflexões acerca da Educação
Integral, tendo como premissa o desenvolvimento humano por meio das relações sociais
estabelecidas no ambiente em que se insere. Entende-se o ambiente, aqui enquanto espaço de
múltiplas dimensões, ambiente de culturas, anseios, práticas e políticas diversas. Pois é imperioso
que subordinemos a educação integral à totalidade, à realidade social, ou seja, à história. (Ibid)
Implementar a Educação Integral, pressupõe entender o ser humano nas suas múltiplas
dimensões, cognitiva, corporal, afetiva, lingüística, lúdica, estética, ética, dentre outras.
De acordo com Gadotti (2009), nos educamos ao longo de toda a vida, não podemos
separar um tempo em que nos educamos e um tempo em que não estamos nos educando. Como nos
educamos o tempo todo, falar em educação de tempo integral é uma redundância. A educação se dá
em tempo integral, na escola, na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de noite, no
cotidiano de todas as nossas experiências e vivências. O tempo de aprender é aqui e agora. Sempre.
Nesse sentido, o lll Encontro aborda a Educação Integral, com foco na integralidade do
sujeito, por meio de oficinas e da palestra: ”Educação Integral: desafios para o currículo”. As oficinas
propostas nas modalidades: fotografia, dança, música, educação ambiental e artes visuais, visam
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estabelecer a relação com a práxis educativa, contribuindo para o fortalecimento de uma educação
comprometida com o desenvolvimento integral dos sujeitos, para além da ampliação de tempos e
espaços, conteúdos e disciplinas.
III - OBJETIVO

Ampliar as possibilidades da ação docente, por meio de experiências e reflexões acerca
da temática Educação Integral.
IV – METODOLOGIA

A formação está organizada com uma carga horária total de 16h, divididas em uma
palestra de 4 horas e cinco oficinas de 12 horas cada uma. No dia 15 de julho, período matutino,
ocorrerá a palestra de abertura e, no período vespertino, iniciarão as oficinas com continuidade no dia
16 de julho, em período integral.
V – OFICINAS
Oficina 1: Dança: protagonizando vivências e experiências corporais na educação
Objetivo: possibilitar a partir da dança-improvisação uma via informativa para uma educação integral.
Ementa: A dança-improvisação com o um processo metodológico e um conteúdo que permite a resignificação da dança no ensino escolar e no meio sociocultural; conhecimentos sobre a prática
corporal Dança e sobre a sua importância como meio de manifestação social e cultural;
Possibilidades da importância como meio de manifestação social e cultural.
Ministrantes: Andrea Silveira, Andresa Silveira Soares, Elaine Cristina Pereira Lima,
Oficina 2: Educação, ambiente e tal: Educação Ambiental centrada no primeiro ambiente
humano - O CORPO
Objetivo: Trabalhar o foco da Educação Ambiental centrada no primeiro ambiente humano - o corpo,
extrapolando para as relações com o seu ambiente próximo e seu ambiente distante, abordando a
dimensão que o ser humano é o que consome e os resíduos que gera.
Ementa: ambiente, espaço, corpo, relações, consumo, resíduos sólidos, estratégias pedagógicas.
Ministrantes: Ana Luiza Schumacher, Silvane Dalpiaz do Carmo, Valdinei Marques
Oficina 3: A fotografia, o enquadramento e o uso de imagens digitais
Objetivo: Ampliar possibilidades de ação educativa na elaboração de vídeos com o uso de imagens
digitais.
Ementa: o sujeito e a educação do olhar para o enquadramento fotográfico, o uso da fotografia como
registro e memória.
Ministrante: Eduardo Alexandre Cazionato Gomes
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Oficina 4: Desenho, escultura e instalação: elementos da linguagem visual e a arte
contemporânea
Objetivo: Propiciar experiências com as linguagens das Artes Visuais. Perceber-se sujeito pela
experiência com desenho, escultura, instalação e a arte contemporânea.
Ementa: A criação de uma imagem para comunicar uma idéia pressupõe o uso de uma linguagem
visual. Os elementos da linguagem visual são delineados por meio dos elementos de arte.
Ministrante: Maria Cristina Ratto Diederichsen
Oficina 5: A linguagem musical como espaço de expressão cultural
Objetivo: Possibilitar maior desenvoltura no uso da linguagem musical em sala de aula
Ementa: Ferramentas conceituais e práticas da área da Música que possibilitem maior desenvoltura
no uso desta linguagem em sala de aula (Propriedades do som, Família das vozes e dos
instrumentos, Músicas folclóricas, Ritmos brasileiros e influências, Repertório, Instrumentos
convencionais e alternativos, Aquecimento de voz, O Som e o Ruído). Linguagem musical como
espaço de expressão dos modos de ser criança e das culturas da infância. Relação ser humano e
música. Criatividade.
Ministrante: Gislene Natera
VI. PÚBLICO:
Profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
VII. VAGAS DISPONÍVEIS
150 Vagas
Vlll. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Ao efetuar a inscrição, o profissional participará da palestra e de uma oficina.
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Telefone: 2106-5918
lX. LOCAL DO EVENTO
Centro de Educação Continuada - CEC
Rua Ferreira Lima, 82 – Centro.
X. REFERÊNCIAS
GADOTTI,Moacir,. Educação Integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo: Editora e Livraria
Instituto Paulo Freire, 2009.

SEEMAN, Vânio Cesar e COSTA, Ana Paula Silva e. Educação Integral. Florianópolis: Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis, 2011.
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AVALIAÇÃO FINAL
Total de avaliações:
44 (participantes e oficineiros)
1- Sexo
43- feminino
2- Situação funcional
39 05 Efetivo
Substituto

01- masculino
00 - Cargo
comissionado

00 - Função
gratificada

00 Terceirizado

3- Lugar de atuação profissional atualmente?
04 - Unidades do Ensino Fundamental
33 - Unidades de Educação Infantil
01 - ONGs e CECs
03 - Órgão central (SME/CEC)
01 – Não respondeu
4- Que nível/modalidade você atua?
36 - Educação Infantil
04 - Ensino Fundamental
00 - Educação Inclusiva
01 – Ed. Infantil e Ensino Fundamental
01 – Não respondeu
5- Qual oficina participou?
03 - Dança 14 - Música

07 - Fotografia

12 - Artes Visuais

6- A carga horária foi adequada ao conteúdo do encontro?
24 - Sim
14 - Em parte
07 - Não

00 - EJA
01 – Todas

08 - Meio Ambiente

02 - Não sei

7- A abordagem da palestra foi clara e possibilitou compreender o conteúdo proposto?
41 - Sim
03 - Em parte
00 - Não
00 - Não sei
8- A abordagem da oficina foi clara e possibilitou compreender o conteúdo proposto?
43 - Sim
01 - Em parte
00 - Não
00 - Não sei
9- Foi possível utilizar minhas experiências anteriores? (conhecimentos prévios)
42 - Sim
01 - Em parte
00 - Não
01 - Não sei
10- A oficina relacionou teria e prática adequadamente?
43 - Sim
02 - Em parte
00 - Não

00 - Não sei

11- A organização das temáticas contribuiu para a prática profissional?
42 - Sim
00 - Em parte
00 - Não
02 - Não sei
12- Quanto a organização do evento, você avalia:
22 - Ótima
10 - Boa
00 - Regular

00 - Ruim
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13- Qual sua sugestão para 2014?
- dar continuidade as temáticas
- que houvesse a possibilidade de se participar pelo menos de 02 oficinas, sugiro dividir o
tempo.
- divulgar com mais antecedência nas UEs, grupos de formações. Convidar profissionais de
outras redes públicas e privada para preencher as vagas nas oficinas.
- que se houver poucos participantes que ela não aconteça, 20 vagas e vir 03 pessoas é
pouquíssimo. Como ministrantes temos ônus para a realização (material, gasolina, almoço).
- reciclagem, materiais diversos para trabalhar na UE. Contação de história e teatro.
- atingir mais profissionais da RME.
- ampliar a carga horária. Convite aos professores das áreas de conhecimento para ministrar
palestras. Oficinas com práticas utilizadas nas aulas, especialmente para professores que
participaram deste encontro.
- o curso de fotografia requer uma carga horária maior para um melhor aproveitamento do
conteúdo teórico/prático.
- realmente foi muito bom. Espero sempre que o encontro esteja relacionando teoria/prática,
sempre priorizando a prática.
- continuar realizando nesse período de férias.
- continuar as oficinas e talvez pensar na possibilidade de ampliar, inclusive em outros
momentos pós férias.
- que continue (04)
- maior tempo para as oficinas, principalmente a de música e com carga horária maior.
- maior tempo para as oficinas e com preferência a professora Gislaine.
- estender mais o curso para que possamos fazer um pouco de cada curso naquela semana.
Estava ótimo, a professora de música também.
- mais tempo para as oficinas.
- mais cursos como estes, mas com datas diferenciadas para podermos participar de todos.
- fazer mais dias.
- os mesmos temas, para que possamos participar de outro que não foi possível este ano.
- novas oficinas de fotografia com maior carga horária.
- gostei muito do evento, espero poder participar do próximo. Se possível procurar um espaço
mais adequado para a socialização.
- aumentar a carga horária. Promover mais oficinas de fotografia.
- poder participar de todas as oficinas.
- minha sugestão é que as oficinas possam ser mais específicas. Por exemplo: nas artes visuais
poderiam ser feitos cada linguagem artística ser abordada em uma oficina: escultura, desenho,
instalação.
- acredito que dois dias é pouco. Eu gostaria também de ter participado de mais outra oficina,
pois as temáticas estavam super interessantes. Podia ser 02 dias para duas temáticas e mais
outros 02 para outras duas temáticas. Assim teríamos mais tempo de formação e estudaríamos
dois temas ao total.
- continue, pois valeu a pena. Melhorar o cartaz de divulgação, que seja mais convidativo.
Fotos dos anteriores, depoimentos.
- palestras de oficinas deveriam ter um espaço (carga horária) maior para debates. Assuntos
extensos e interessantes.
- um curso de fotografia módulo II.
- mais tempo para prática e conteúdo, pois ainda ficaram alguns assuntos para abordar. No
mais, poderia fazer duas vezes ao ano. Obrigada.
- continuar com a mesma temática, tem muitas coisas que podem ser ampliadas.
- que pudéssemos participar em outras oficinas, se acontecesse em mais dias.
- ampliar a carga horária. (02)
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14- Faltou dizer algo? Escreva aqui.
- achei esse momento muito interessante e espero que continue. Pena que os servidores
municipais não saibam aproveitar.
- é muito importante a odeia de trazer professores, profissionais da rede para ministrar as
oficinas. É uma valorização dos profissionais que atuam na rede.
- no caso da oficina de dança torna-se evidente um número maior de pessoas para a realização
das tarefas propostas.
- a organização, espaço físico, café (intervalos), atenção dos palestrantes e cooperação de
todos. Foi muito bom.
- obrigada.
- excelente curso, com excelente ministrante. Gostei muito.
- sobre as faltas das pessoas que se inscreveram, acho que a PMF deveria enviar um e-mail
falando sobre o uso do dinheiro público, responsabilidade e respeito com as pessoas que
queriam se inscrever e não puderam. Por ser de graça, as pessoas (sua grande maioria) não dá
o valor. Algo precisa ser feito.
- a professora foi ótima.
- a professora excelente (Gislaine)
- foi muito gratificante, a palestrante está de parabéns, ela é ótima. Que continue essa
formação. Parabéns para a comissão.
- foi maravilhoso, que a PMF continue a oferecer esses cursos para ampliar a nossa formação.
Parabéns a comissão organizadora. Obrigada.
- parabéns. Valeu ter vindo participar desta formação. Obrigada.
- muito obrigada a todos, até a próxima.
- o curso foi ótimo, ampliou o conhecimento e possibilitou novas experiências.
- o evento foi organizado e significativo, parabéns a todos.
- excelente organização, cofee braek delicioso. Professor Eduardo excelente e dedicado, saída
de campo para fotografar em Santo Antônio de Lisboa, lindo. Excelente formação.
- que pena que nem todas sabem aproveitar.
- fico pensando que a data é ruim, início das férias, no entanto, vem realmente quem está
disposto a aprender.
- parabéns, a organização estava ótima.
- gostaria que esta oficina (artes visuais) fosse oferecida no decorrer do ano para as pessoas
que participaram.
- ótima palestrante.
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ANEXO IX

lI SEMINÁRIO DE ESTÁGIO, PESQUISA E EXTENSÃO
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS

Coordenação:
Gerência de Formação Permanente
Organização:
Diretoria de Administração Escolar
Diretoria da Educação Infantil
Diretoria do Ensino Fundamental
Diretoria de Educação Continuada
Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando

22 e 23 de agosto de 2013

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a parceria estabelecida entre a Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis e as Instituições de Ensino Superior, Tecnológico e Médio vem se estreitando, buscando
atender as necessidades formativas e curriculares, assim como aos interesses e necessidades das
Unidades Educativas do município.
A Diretoria de Administração Escolar, por meio da Gerência de Formação Permanente e
em

parceria

com

as

Diretorias

de

Educação

Continuada,

Educação Infantil, Ensino Fundamental e do Observatório e Apoio ao Educando, promove o lI
Seminário de Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de Ensino, objetivando
dar visibilidade as ações desenvolvidas nas unidades educativas, com vistas à superação da
dissociação entre teoria e prática.
Pretendemos com este seminário socializar algumas experiências relevantes de estágio,
pesquisa e extensão, desenvolvidas em Unidades Educativas, no período de 2012 a 2013; e
promover momentos de reflexão e avaliação acerca destas ações, perspectivando maior integração e
fortalecimento das relações entre parceiros.
METODOLOGIA
O Seminário está organizado com uma carga horária total de 16 horas. Na abertura,
pretende-se abordar um panorama geral acerca da temática, contando com a participação do
professor Alexandre Vaz, ministrando a palestra “O tripé Estágio, Pesquisa e Extensão: Relações
Estabelecidas com as Instituições Formadoras”. que seja referência na área, além de uma breve
apresentação, pela Gerência de Formação Permanente, da política de estágio, pesquisa e extensão
empreendida na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 2010. Os relatos de experiência
contemplarão indicações feitas pelas Unidades Educativas e Diretorias no decorrer do planejamento
do seminário, adotando o critério de abranger a todos os níveis e modalidades presentes na Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis. A mediação dos relatos será atribuída aos representantes das
referidas Diretorias.
Na mesa de encerramento, pretende-se contar com a participação de representantes das
instituições de ensino superior, tecnológico e médio, além da própria Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis, visando à avaliação e futuros encaminhamentos.

PÚBLICO-ALVO:
Servidores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (prioritariamente supervisores escolares da
Educação Infantil e Ensino Fundamental), profissionais e estudantes das instituições de ensino
superior, tecnológico e médio.
VAGAS DISPONÍVEIS
120
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PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 15 a 20 de agosto de 2012
INSCRIÇÕES
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
CERTIFICAÇÃO
Aos participantes com 80% de frequência será emitido certificado registrado.
LOCAL DO EVENTO
Auditório do Centro de Educação Continuada
Rua Ferreira Lima, 82 – Centro.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 22/08/2013 – Das 8h30m às 17h30
Período Matutinho – Das 08h30 às 12h
Apresentação Artística - Estagiários do Curso de Música da UDESCSolenidade de Solenidade de
Abertura

-

Prof

Rodolfo

Joaquim

Pinto

da

Luz

–

Secretário

Municipal

de

Educação..
Apresentação da Política de Estágio, Pesquisa e Extensão da Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis – Gisele Pereira Jacques, gerente da Gerência de Formação Permanente.
Palestra de Abetura - “O tripé Estágio, Pesquisa e Extensão: Relações Estabelecidas com as
Instituições Formadoras” proferida pelo Prof. Dr. Alexandre Vaz.
Período Vespertino – Das 13h30 às 17h30
13h30 – Mesa Redonda
Eixo: Saúde em âmbito escolar – Coordenação: Giorgia Wiggers
- Extensão: Saúde sexual e reprodutiva – Profº Dr Gonzalo Jaime Cofre - Medicina/UFSC
- Pesquisa: Programa de Prevenção Escolar ao uso de crack, álcool e outras drogas:
planejamento

e

avaliação

–

Profª

Dra

Daniela

Ribeiro

Schneider

-

Psicologia/UFSC

- Pesquisa: Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema de Monitoramento do Consumo
Alimentar e de Atividade Física de Escolares de 7 a 10 anos – Profª Dra Maria Alice
Altenburg de Assis – Nutrição/UFSC
Dia 23/08/2012 – Das 8h30m às 17h30
Período Matutinho – Das 08h30 às 12h
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08h30 – Mesa Redonda
Eixo: Docência e formação continuada – Coordenação: Rosângela Machado
- Extensão: Gênero, sexualidade e práticas docentes – Profª Dra Jimena Furlani –Pedagogia/UDESC
- Extensão: o trabalho docente e a formação dos professores nas instituições de Educação
Infantil – Profº Dr Adilson De Angelo – Pedagogia/UDESC
- Estágio: Psicologia – Profº Dr Leandro Castro Oltramari – Psicologia/UFSC
- Estágio: Educação Física – Proª Ma Cláudia de Almeida Ten Caten - UNIVALI
Período Vespertino – Das 13h30 às 17h30
13h30 – Mesa Redonda
Eixo: Currículo na Educação Básica - Coordenação: Vânio César Semman
Pesquisa: A invenção da professora de Educação Infantil da RME de Florianópolis (1976- 1980) –
Patrícia Silveira de Sá Brant
Pesquisa: Seleção e uso do livro didático na visão de professores de Ciências: um estudo na RME de
Florianópolis – Marcelo D’Aquino Rosa - Pesquisa: O ato de dizer na esfera escolar: reverberações
do ideário histórico-cultural no ensino da produção textual escrita – Karoline Correa - PIBID:
Educação Física – Profº Dr Fábio Machado Pinto e Profº Dr Jaison José Bassani – Educação
Física/UFSC - Estágio: Pedagogia – Profª Dra Deise Arenhardt - UFSC

AVALIAÇÃO
2º Seminário de Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de Ensino
Você é funcionário da Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis? Total de avaliações 39
 Sim - 35
 Não - 04
Se você NÃO é funcionário da Rede Municipal de ensino de Florianópolis assinale:
 Professor - 03
 Estudante - 00
 Outros - 01
Qual instituição? _________________
Em que nível e modalidade você atua: 01 não respondeu
 Educação infantil – 33
 Educação fundamental - 02
 Educação de jovens e adultos - 00
 Ensino médio - 00
 Ensino superior – 03
A programação geral do seminário atendeu aos objetivos propostos para o evento?
 Sim - 33
 Não - 00
 Em parte - 06
O seminário contribuiu para a integração entre as instituições envolvidas nas práticas de
estágio, pesquisa e extensão?
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 Sim - 30
 Não - 01
 Em parte - 08
Os relatos de experiência contribuíram para sua atuação profissional?
 Sim - 32
 Não - 01
 Em parte - 06
Faltou dizer algo mais? Escreva aqui:
- parabenizo o trabalho desta Gerência na promoção de um evento deste porte. É muito importante
para conhecermos as parcerias que acontecem na Rede e que podermos usufruir para melhorar
nossa prática;
- talvez pudesse ter sido ofertado 02 vagas por unidade para o sorteio. Uma matutino e outra
vespertino, para aumentar a divulgação do seminário nas UEs;
- parabéns pela escolha dos temas e também pelo acolhimento. O café estava maravilhoso. Gostaria
de ouvir a professora Julice Dias;
- com certeza fica sempre a expectativa de se ouvir algo mais. Compreende-se que a demanda é
bem maior do que temos, mas com certeza estamos juntos, caminhando para frente e buscando
sempre o melhor para a educação.
- toda essa organização da Gerência no recebimento dos estagiários, pesquisa faz com que acaba
aquela realidade de estudantes/professores em última hora querer fazer estágio/pesquisa nas
unidades, só estamos crescendo assim;
- essa manhã foi excelente, mas poderíamos ter tempo para discutirmos;
- referente ao seminário poderíamos posteriormente aprofundar os assuntos abordados “in loco”, nas
instituições de educação infantil e ensino fundamental;
- parabéns pela iniciativa;
- a programação poderia ter sido divulgada on line, faltou falar da ação do supervisor no cotidiano das
instituições da Rede;
- falar um pouco sobre o papel do supervisor enquanto observador/relator dos estagiários na EU em
que atua;
- parabéns;
- o seminário foi excelente;
Acho importante antes da escolha da instituição (UE) conhecer o PPP e os projetos coletivos, para
que essa intervenção seja significativa;
- acredito que estas formações são de extrema colaboração ao fazer pedagógico, é uma pena que
seja para alguns. Penso que este instrumento de avaliação é de grande valia, porém, vejo que as
próprias discussões levantadas no decorrer do curso apontem as lacunas de nosso ensino e
formação profissional;
- o PSE deveria ser atribuição da saúde, pois a educação precisa contemplar o currículo como
prioridade. Talvez a assistência social deveria atender a demanda de problemas, pois há recursos e
políticas públicas para isso. Óbvio que de modo educativo a educação deve explorar tais questões,
sem assumir responsabilidades alheias.
- fiquei preocupada que os programas com tecnologia ou de medicina entrasse de forma como
apostilamento e acaba-se tudo como forma de verbas para licitações, sendo fruto para desvio de
verba pública. E mais uma vez a educação se torna abandonada pelos órgãos públicos;
- esse tipo de avento deveria ser para todos da Rede como forma de formação, em horários de
trabalho para que todos possam participar e conhece o processo dos projetos existentes na Rede.
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ANEXO X

FORMAÇÃO PERMANENTE NA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Florianópolis, abril de 2013
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1. Introdução

Este plano tem como finalidade, dar continuidade a implementação do Projeto
Corporativo de formação permanente na modalidade de Educação a Distância – EaD da
Gerência de Formação da SME.
Os cursos ofertados pela EaD-GEPE, tem como objetivo integrar teoria educacional
e prática profissional, tecnologias e educação digital, demandas educacionais e
atualização temática, na formação permanente dos profissionais da RME, contribuindo
dessa forma, para a melhoria da qualidade no atendimento educacional prestado nas
unidades educativas municipais. Deste modo, os cursos em EaD tem os mesmos
propósitos e desafios das outras modalidades de ensino, entretanto, possui uma nova
dinâmica estabelecida nas redes de colaboração e aprendizagem.
Neste sentido, a concepção da oferta dos cursos em EaD, tem como fundamento o
protagonismo do cursista, enquanto sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que
articula teoria e prática (práxis) no fazer profissional. Essa concepção está intimamente
ligada às diretrizes da GEPE, cuja preocupação é ação-reflexão-ação da prática
educacional.
Estes cursos são oferecidos a todos os servidores da RME, sendo que, esta
diversidade de profissionais em um mesmo curso, possibilita a interação de diversas
funções e a troca de conhecimentos quanto aos ambientes profissionais que constituem a
RME.
Os cursos oferecidos são de curta duração e desenvolvidos online em um ambiente
virtual de aprendizagem, que possibilitam o acesso a diversos conceitos e informações,
oferecendo espaço para debates e discussões, incentivando a interação entre os
participantes. Além de atender a Política de Tecnologia Educacional, fomentada pela
SME, ao introduzir o sujeito nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), por
meio da educação digital.
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2. Justificativa
O projeto corporativo da EaD, visa proporcionar formação permanente para os
profissionais da RME, tendo em vista a democratização ao acesso, através da
dinamização do tempo-espaço de aprendizagem; do letramento digital e de uma
metodologia que permite refletir sobre a prática profissional.
A dinamização do tempo-espaço na EaD, se dá por meio do acesso ao ambiente
virtual de ensino e aprendizagem - AVEA, onde há uma ressignificação dos tempos e
espaços, causando uma eliminação do espaço pelo tempo, ou seja, a sala de formação
(espaço) estará disponível de acordo com o tempo que o profissional/cursista puder lhe
dedicar.
Os cursos oferecidos pela GEPE, na modalidade de EaD, tem origem nas demandas
e necessidades de formação dos profissionais da RME, identificadas pela equipe da
gerência em parceria com os grupos de assessores da SME, por meio do Grupo de
Trabalho-EaD, de acordo com as deliberações das políticas públicas educacionais no
âmbito municipal, estadual e federal.
Na última oferta dos cursos, que aconteceu no segundo semestre de 2012, foram reofertados pela terceira vez os cursos de Gestão Educacional, Diversidade e educação
para as relações étnico-raciais e Educação integral. Também tivemos a oferta de quatro
novos cursos: Gestão e ética no serviço público, Letramento no contexto educativo,
Educação e prevenção para a sustentabilidade e Planejamento, registro e avaliação.
Seguindo a proposta de demanda, para os cursos de formação permanente na EaDGEPE, a pesquisa de avaliação1 realizada ao final dos cursos, nos apontou que 73% dos
cursistas afirma que os cursos atenderam as necessidades formativas da RME, 82%
afirma que o curso relacionou teoria e prática adequadamente, dando subsídios para sua
prática profissional e 86% afirma que ter participado do curso possibilitou que tomasse
iniciativas e exercesse a autonomia no seu processo formativo.
Considerando os dados da pesquisa e a análise dos mesmos pelo GT-EaD,
indicamos a continuidade do processo de implantação dos cursos na modalidade a
distância pela Gerência de Formação Permanente.

1

Pesquisa realizada ao final dos cursos. Florianópolis outubro/novembro de 2012.
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3. Metodologia
Para o segundo semestre de 2013 serão re ofertados quatro cursos, com uma
turma cada; Gestão e ética no serviço público; Educação Integral; Primeiros Socorros
com uma turma cada e Gestão Educacional com duas turmas.
O curso de Primeiros Socorros será uma adaptação dos conceitos do curso
“Educação prevenção e sustentabilidade” para atender a Lei Ordinária nº 8002/2009 de
Florianópolis.
Os cursos são desenvolvidos na plataforma MOODLE (Modular Object Oriented
Dynamic Leraning Enviroment), na qual os cursistas têm acesso ao ambiente virtual de
ensino e aprendizagem – AVEA, onde são acompanhados e auxiliados pelo professor
mediador que é orientado pelo professor articulador. Entretanto, considerando que ainda
não constituímos o Núcleo de EaD, e o número de cursistas que serão atendidos por
turma nesta oferta, entendemos que não há a necessidade dos dois profissionais, que
apenas um professor articulador deverá assumir as duas funções, ou seja, teremos um
professor articulador/mediador.
O AVEA oferece várias possibilidades de participação e interação entre os
participantes, professores e coordenação, como: correio eletrônico, fórum de discussão,
textos online, espaço para atividades de ensino-aprendizagem (postagem de atividades).
O seu planejamento deve considerar as diferentes necessidades dos cursistas
promovendo também o letramento digital.
Neste espaço, os conceitos são apresentados nos cadernos online, com os
conhecimentos específicos de cada curso, distribuídos em unidades de estudo. Além
disso, outros cadernos de apoio também são disponibilizados: “O guia do cursista”, com
orientações para realização do curso; e o caderno “Introdução à EaD e ao ambiente
virtual” com e instruções para navegação no AVEA.
Durante o percurso formativo os cursistas produzem um Plano de Ação
Integradora, o qual possibilita uma reflexão da prática profissional, pois inicia com a
problematização de uma questão vivenciada no ambiente de trabalho, pensada a partir
dos conceitos discutidos no curso.
Os cursos possuem uma carga horária de 40h, sendo distribuídas em, 34h a
distância no AVEA e 6h presenciais, divididas em dois encontros de 3h. O primeiro
encontro acontece no início do curso onde os professores apresentam o AVEA e o
conteúdo que será trabalhado o segundo encontro acontece na última semana com a
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socialização dos planos de ação integradora dos cursistas. A duração do curso é de oito
semanas e, nesse período, os cursistas deverão participar das leituras indicadas e,
também, das tarefas propostas nos prazos estabelecidos.
A emissão do certificado é de responsabilidade da SME, e a condição necessária
para conclusão e certificação do curso é a realização a postagem no AVEA das atividades
descritas e ter frequência nos dois encontros presenciais.

4. Temáticas

3.2 Proposta de oferta do cursos 2013

3.2.1 Segundo semestre/2013
• Gestão e ética no serviço público: princípios éticos no serviço público e legislação.
Função social das instituições públicas. Ação comunicativa em espaços públicos.
Gestão do planejamento participativo institucional e pessoal.
 Professor Autor: Lidnei Ventura
 Professora articuladora/mediadora:
 Duração do curso: 40h
 Momentos presenciais obrigatórios nos dias:
 Número de vagas: 60

•

Educação integral: marco conceitual: legislação, UNESCO/UNICEF – relatórios e
políticas de educação básica; historicizar a educação integral no Brasil; educação
integral x educação em tempo integral x educação complementar: aproximações e
distanciamentos; gestão na educação integral.
 Professor Autor: Vânio César Seemann e Ana Paula Silva e Costa
 Professora articuladora/mediadora:
 Duração do curso: 40h
 Momentos presenciais obrigatórios nos dias:
 Número de vagas: 60
• Primeiros Socorros (Educação prevenção para a sustentabilidade): discutir
conceitos de educação e mitigação na construção de uma cultura prevencionista
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nas ações de proteção civil, combate as drogas e atendimento emergencial,
refletindo em busca de uma sociedade cada vez mais resiliente e sustentável;
Princípios e diretrizes sobre ações de proteção civil; Conceitos sobre
sustentabilidade; Prevenção e programas no combate ao uso de drogas; Noções
sobre atendimento em primeiros socorros.
 Professor Autor: Charles Shnorr e Marcos de Oliveira
 Professor articuladora/mediadora: Charles Shnorr
 Duração do curso: 40h
 Momentos presenciais obrigatórios nos dias:
 Número de vagas: 60

• Gestão Educacional: princípios de gestão democrática da educação; natureza da
gestão escolar; métodos e técnicas de gestão escolar democrática; autonomia
escolar.
 Professor Autor: Lidnei Ventura
 Professora articuladora/mediadora:
 Duração do curso: 40h
 Momentos presenciais obrigatórios nos dias:
 Número de vagas: 120 (duas turmas de 60 vagas)

5. Público
Profissionais que atuam na Rede Municipal de Educação de Florianópolis.
Obs.: O curso de Gestão Educacional atenderá os candidatos ao cargo de Diretor
das Unidades Educativas, a eleição acontecerá neste ano.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

6. Distribuição da carga horária e das unidades

A carga horária total de cada curso é de 40 horas, distribuída em oito semanas.

Tabela 1: Distribuição de carga horária.
Fonte: Desenvolvido por GT EaD

7. Cronograma e vagas
Curso

Total de Vagas
2º Semestre/ 2013

Educação integral

60

Gestão e ética no serviço público

60

Gestão educacional

120

Primeiros Socorros (Educação prevenção para a
sustentabilidade)

TOTAL

60
300

Tabela 2: Cronograma e vagas – 2013
Fonte: Desenvolvido: Gerência de Formação Permanente

9. Referências
FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Relatório da Gerência de
Formação Permanente. Florianópolis, 2012.
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FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 045/ 2011 – Grupo de
Trabalho de Educação a Distância. Florianópolis, 2011.
FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Plano Corporativo da Formação de
Educação a Distância. Florianópolis, 2011.
FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da
Gerência de Formação Permanente. Florianópolis, 2010.

ANEXO XI

ANEXO XII

ANEXO XIII

ANEXO XIV

ANEXO XV
Nas tabelas abaixo, pode-se verificar a distribuição dos estágios de modo mais
detalhado.
2013
TABELA DESCRITIVA – ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – 2013

Administração
Artes Cênicas
(Teatro)

Graduação

UDESC (3)

3

UNIDADES
EDUCATIVAS
2

Graduação

UDESC (16)

16

8

Artes Visuais

Graduação

15

6

Biblioteconomia
Ciências
Biológicas

Graduação

UDESC (14)
UNIASSELVI (1)
UFSC (1)

1

1

Graduação

UFSC (5)

5

1

Educação Física

Graduação

104

12

Fonoaudiologia
Geografia

Graduação
Graduação

7
10

1
2

História

Graduação

75

8

18

1

1
12

1
2

8

1

28

6

466

84

48

20

CURSOS

NÍVEL

Letras/ Português
Graduação
e Literatura
Letras/Libras
Graduação
Música
Graduação
Ensino
Magistério
Médio
Nutrição
Graduação

Pedagogia

Psicologia

IES

UDESC (62) /
UNIVALI (4) / UFSC
(38)
UFSC (7)
UFSC (10)
UDESC (14) / UFSC
(57) UNIASSELVI
(4)
UFSC (18)

UFSC (1)
UDESC (12)
Escola Básica Aníbal
Nunes Pires (8)
UFSC (28)
UNIASSELVI (80) /
USJ (8) /UDESC
(251) / UFSC (96) /
Graduação
FAEL (5) UNIVALI
(7), UEPG (16) UNIP
(3)
UFSC (37) /
Graduação
CESUSC (11)
Total de estagiários

ESTAGIÁRIOS

817

2014
TABELA DESCRITIVA – ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – 2014

Administração
Administração
Pública
Artes Cênicas
(Teatro)
Artes Visuais
Ciências
Biológicas

Graduação

Estácio de Sá (1)

1

UNIDADES
EDUCATIVAS
1 DAE

Graduação

UDESC (2)

2

1 + 1 NTE

Graduação

UDESC (8)

8

4

Graduação

3

2

7

5

Educação Física

Graduação

77

10

Fonoaudiologia
Geografia

Graduação
Graduação

13
7

1
2

História

Graduação

76

8

Letras/Espanhol
Letras/Francês
Letras/Inglês
Letras/Libras
Letras/ Português
e Inglês
Letras/ Português
e Literatura
Licenciatura –
Informática
Matemática Licenciatura
Música
Nutrição

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

UNIASSELVI (3)
UFSC (5) /
UNIASSELVI (2)
UDESC (50) / UFSC
(27)
UFSC (13)
UFSC (7)
UDESC (6) / UFSC
(69) / UNIASSELVI
(1)
UFSC (9)
UFSC (1)
UNIP (1)
UFSC (2)

9
1
1
2

1
1
1
1

Graduação

UNIP (1)

1

1

Graduação

UFSC (16)

16

1

Graduação

UNIASSELVI (1)

1

1

Graduação

UFSC (4)

4

1

Graduação
Graduação

9
64

4
11

Pedagogia

Graduação

388

51

Psicologia

Graduação

UDESC (9)
UFSC (64)
UNIASSELVI (23) /
USJ (6) / UDESC
(211) / UFSC (133) /
UNIP (1) /
UNIESC/UNIGRAN
(4) / FAEL (3)/
UNIVALI (2) /
FUnC (4)
/UNISUL(1)
UFSC (5) / CESUSC
(6)

11

5

CURSOS

NÍVEL

Graduação

IES

Total de Estagiários

ESTAGIÁRIOS

701

2015
TABELA DESCRITIVA – ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – 2015
CURSOS
Administração
Administração
Pública

NÍVEL

IES

ESTAGIÁRIOS

UNIDADES
EDUCATIVAS

Graduação

UNIGRAN/
UNIESC

1

1

Graduação

Graduação

UDESC
UNIASSELV
I (03) /
UDESC (19)
UDESC
UFSC (27) /
UNIASSELV
I (04)
UFSC (27) /
Claretiana
(02) /
UDESCCEFID (29)
UFSC (12) /
UNIP (1)
UFSC (62) /
Estácio (01)
UFSC
UFSC
UFSC (28) /
UNIASSELV
I (01) /
Estácio (01)

Graduação
Graduação

UNIP
UFSC

1
4

1
1

Graduação

UDESC
UFSC (01) /
UNINTER
(01)
UDESC
UFSC
UDESC (334)
/ UFSC (31) /
UNIASSELV
I (58) /
UNINTER
(02) /FUnC
(07) /
Anhanguera
(01) / FAEL
(05) /
UNIVALI

20

4

2
18
33

2
7
4

454

77

Artes Visuais –
Licenciatura
Biblioteconomia

Graduação
Graduação

Ciências Biológicas
– Licenciatura

Graduação

Educação Física –
Licenciatura
Geografia –
Licenciatura
História –
Licenciatura
Letras – Espanhol
Letras – Francês

Letras – Português
Letras –
Português/Inglês
Matemática
Música –
Licenciatura

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

PósPsicopedagogia
Graduação
Teatro – Licenciatura Graduação
Nutrição
Graduação

Pedagogia

Graduação

1

22
2

4
2

31

58

6

13

3

63
18
1

8
1
1

30

10

Psicologia

(12) / USJ
(04)
CESUSC (11)
/ UFSC (06)

Graduação

17

7

789

Total de Estagiários

2016
TABELA DESCRITIVA – ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – 2016
CURSOS

NÍVEL

IES

ESTAGIÁRIOS

UNIDADES
EDUCATIVAS

Artes Visuais

Graduação

UDESC (18) /
UNIASSELVI (01)

19

5

Ciências
Biológicas –
Licenciatura

Graduação

UFSC (43) /
UNIASSELVI (03)

46

12

Educação Física –
Licenciatura

Graduação

61

7

Fonoaudiologia

Graduação

9

1

História

Graduação

27

9

Letras – Espanhol
Letras – Inglês

Graduação
Graduação

6
6

2
1

Letras –
Português

Graduação

19

6

Matemática
Nutrição

Graduação
Graduação

3
85

1
4

Pedagogia

Graduação

412

72

Psicologia

Graduação
PósGraduação

4

2

UNIASSELVI

3

3

UDESC

9

4

Psicopedagogia
Teatro –
Licenciatura

Graduação

UNIVALI (02) /
UFSC (24) / UDESC
(35)
UFSC (09)
UFSC (17) /
UNIASSELVI (10)
UFSC
UFSC
UFSC (16) / Estácio
de Sá (02) / FAEL
(01)
UFSC
UFSC
UDESC (233) /
UFSC (69) /
UNIASSELVI (42) /
UNIVALI (03) /
FAEL (05) / FUnC
(07) / UNIESCUNIGRAN (01) /
UNINTER (16) /
UNIP (Ingleses) (26)
/ Estácio de Sá (05) /
USJ (05)
CESUSC

Total de Estagiários

709

ANEXO XVI
Nas tabelas abaixo, pode-se verificar a distribuição dos visitantes de modo mais
detalhado.
2013
TABELA DESCRITIVA – VISITAS DE ESTUDOS – 2013
CURSOS
Ciências Sociais
Design
Educação

NÍVEL

IES

VISITANTES

Graduação
Graduação
PósGraduação

UFSC
UFSC

3
3

UNIDADES
EDUCATIVAS
1
1

UFSC

12

1

UDESC (34) /
UFSC (57)/
UNIVALI (03)

94

18

Educação Física

Graduação

Engenharia de
Produção
História
Letras – Francês
Letras – Italiano
Letras – Libras
Letras –
Português

PósGraduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

UFSC

3

1

UDESC
UFSC
UFSC
UFSC

5
4
4
4

1
4
1
1

Graduação

UFSC

2

1

UFSC

87

13

UFSC
UFSC (51) /
UNIVALI (01) /
UDESC (91)
UFSC

5

2

143

8

31

16

UNIVALI

49

1

UFSC

1

1

Oceanografia

Grad. (86) /
Pós-Grad.
(01)
Graduação

Pedagogia

Graduação

Nutrição

Psicologia
Graduação
Tecnologia em
Técnico
Fotografia
Tecnologia em
Design de
Técnico
Interiores
Total de Visitantes

450

2014
TABELA DESCRITIVA – VISITA DE ESTUDOS – 2014
NÍVEL

IES

VISITANTES

UNIDADES
EDUCATIVAS

Administração
Pública

Graduação

UDESC (5)

5

DINFRA

Artes Visuais

Graduação

UDESC (30)

30

2

Biblioteconomia

Graduação

UDESC

3

1

Ciências
Biológicas

Graduação

UFSC (3)

3

2

Design

Graduação

UNISUL (1)

1

1

Educação Física

Graduação

UDESC (16)

16

9

Gestão em
Bibliotecas
Escolares

PósGraduação

UFSC (1)

1

1

História

Graduação

UFSC (5)

5

1

Letras

Graduação

UFSC (4)

4

1

Letras - Português

Graduação

UFSC (3)

3

1

Mídias na
Educação
Música Licenciatura

PósGraduação

IFSC (1)

1

1

Graduação

UDESC (28)

28

9

Nutrição

Graduação

UFSC (44)

44

11

Pedagogia

Graduação

UDESC (31)

31

4

UFSC (3)

3

1

IFSC (3)

3

1

CURSOS

Psicologia
Graduação
Técnico em
Segurança no
Técnico
Trabalho
Total de Visitantes

178

2015
TABELA DESCRITIVA – VISITA DE ESTUDOS – 2015
NÍVEL

IES

VISITANTES

UNIDADES
EDUCATIVAS

Administração

Graduação

UNIASSELVI

5

1

Arquitetura e
Urbanismo

Graduação

UFSC

2

1

Biblioteconomia

Graduação

UDESC

4

1

Design

Graduação

UNISUL

1

1

Educação Física

Graduação

UNIVALI

2

1

Enfermagem

Graduação

UFSC

9

1

Fonoaudiologia

Graduação

UFSC

4

1

Letras
(Português/Francês
/Espanhol)

Graduação

UFSC

7

2

Música

Graduação

UDESC

34

6

Nutrição

Graduação

UFSC

69

10

Pedagogia

Graduação

UFSC

50
187

9

CURSOS

Total de Visitantes

2016
TABELA DESCRITIVA – VISITA DE ESTUDOS – 2016
NÍVEL

IES

VISITANTES

UNIDADES
EDUCATIVAS

Administração
Pública

Graduação

UDESC

84

1

Artes Visuais

Graduação

38

3

Ciências Sociais

Graduação
PósGraduação /
Graduação
PósGraduação

2

1

UFSC

2

2

ITECNE

1

1/DEI

3

2/DEF

1

1

CURSOS

Direito
Direito Educacional

UDESC (37) /
UNIASSELVI
(01)
UFSC

Educação Física

Graduação

Física

Graduação

UDESC (02) /
UNIVALI (01)
UFSC

Música

Graduação

UDESC

23

6

Nutrição

Graduação

UFSC

104

6

Pedagogia

Graduação

UNIASSELVI

42

6

Psicologia

Graduação

(04) / USJ (01) /
FURB (36) /
AÇÃO EDUC.
CLARETIANO
(01)
UFSC

Química

Graduação

UFSC

1

1

Serviço Social
Técnico Em
Enfermagem
Total Visitantes

Graduação

UFSC

1

1

Técnico

IFSC

15

1

6

1

323

ANEXO XVII

ANEXO XVIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

PORTARIA Nº 005/2014.

ESTABELECE DIRETRIZES PARA ORGANIZAÇÃO DA HORA
ATIVIDADE DOS MEMBROS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, NAS
UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
FLORIANÓPOLIS,

DURANTE

O

ANO

LETIVO

DE

2014,

E

ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições, considerando o que estabelece a Portaria nº 130/13, da Secretaria Municipal de
Educação, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DIRETRIZES GERAIS

Artigo 1º A hora atividade dos professores e professores auxiliares, no efetivo exercício da função
em atividade docente, nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, será
organizada consoante tabela abaixo:
Cargo
Professor de
Educação Infantil, Anos
Iniciais e Apoio
Pedagógico

Jornada Semanal

Atividade Docente

Hora Atividade

20 (vinte) horas

16 (dezesseis) horas

04 (quatro) horas

Professor Auxiliar
(Todas as áreas)

40 (quarenta) horas

32 (trinta e duas)
horas

08 (oito) horas

10 (dez) horas
20 (vinte) horas
30 (trinta) horas
40 (quarenta) horas

7 (sete) aulas
14 (quatorze) aulas
21 (vinte e uma) aulas
28 (vinte oito) aulas

3 (três) aulas
6 (seis) aulas
9 (nove) aulas
12 (doze) aulas

Professor de
área/disciplina específica

Artigo 2º A hora atividade dos Especialistas em Assuntos Educacionais, no efetivo exercício da
função, nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, será de 12 (doze)
horas por semana para jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e 6 (seis) horas por
semana para jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.
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Artigo 3º A hora/atividade dos membros do quadro do magistério, no efetivo exercício da função,
nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, será organizada por
semana, conforme tabela que segue:

Mês

Primeira
Semana
S T Q Q S

Fevereiro
Março

Abril

Maio

Junho

Setembro

Outubro

Novembro

Terceira
Semana
S T Q Q S

Quarta
Semana
S T Q Q S

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
3

4

5

6

7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

1

2

3

4

7

8

9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25

1

2

5

6

7

8

9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23

2

3

4

5

6

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

30 1

2

3

4

7

31

28 29 30

26 27 28 29 30

23 24 25 26 27

Julho
Agosto

Segunda
Semana
S T Q Q S

8

9 10 11 14 15 16 17 18

4

5

6

7

8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

1

2

3

6

7

8

9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24

3

4

5

6

7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

1

2

3

4

5

29 30

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

Dezembro

8

9 10 11 12 15 16 17 18 19

§ 1º Na segunda semana de fevereiro, ou seja, de 10 a 14 de fevereiro de 2014, a hora atividade
coletiva será nos dias 10 e 11 de fevereiro do corrente ano, para todos os profissionais da unidade
educativa, no próprio local de trabalho.

§ 2º Na terceira semana de fevereiro, ou seja, de 17 a 21 de fevereiro de 2014, a hora atividade
individual será organizada pela Direção da Unidade Educativa e Equipe Pedagógica.
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§ 3º A organização da hora atividade a partir da quarta semana, ou seja, a partir de 24 de fevereiro
de 2014, será definida nos capítulos específicos de cada nível/modalidade de ensino, descritos na
presente portaria.

Artigo 4º Os professores da área de Educação Física que atuam nas etapas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, concomitantemente, optarão por qual grupo de formação participarão durante
o ano letivo 2014, considerando uma das etapas.

Parágrafo único. A organização do dia de hora-atividade na unidade educativa levará em conta
então a referida definição da etapa pretendida.

Artigo 5º Os Supervisores Escolares que atuam com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,
concomitantemente, deverão participar dos grupos de formação de ambas as etapas da Educação
Básica, devendo ser levada em conta os respectivos dias estabelecidos pelas referidas etapas para a
organização da hora atividade na unidade educativa.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Artigo 6º A hora atividade dos professores e professores auxiliares, no efetivo exercício da função
em atividade docente, nas Unidades Educativas da Educação Infantil, será organizada por grupo de
atuação, a partir de 24 de fevereiro de 2014, de acordo com as seguintes diretrizes:

Dia da Semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Grupo
Professor do Grupo 1 e Grupo 2
Professor do Grupo 3 e Professor de Educação Física
Professor do Grupo 4 e Supervisores Escolares
Professor do Grupo 5
Professor do Grupo 6

§ 1º A organização da hora atividade dos professores auxiliares e o respectivo grupo de formação
será definida pela Direção da Unidade Educativa, respeitada a carga horária descrita no Art. 1º desta
Portaria.
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§ 2º Na semana da Reunião Pedagógica a hora atividade coletiva deverá ser cumprida por todos os
membros do quadro do magistério, neste dia.

§ 3º A hora atividade coletiva dos Supervisores Escolares, deverá contemplar a quarta-feira, em
período integral, em local e cronograma definido pela Diretoria da Educação Infantil.

§ 4º As atividades definidas pela Diretoria de Educação Infantil para a hora atividade coletiva dos
professores e professores auxiliares com atuação nas Creches e Núcleos de Educação Infantil serão
concentradas na segunda semana, a partir do mês de abril.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES DAS ESCOLAS DESDOBRADAS E ESCOLAS BÁSICAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Artigo 7º A hora atividade dos professores e professores auxiliares, no efetivo exercício da função
em atividade docente, nas Unidades Educativas do Ensino Fundamental, será organizada por área de
atuação, a partir de 24 de fevereiro de 2014, de acordo com as seguintes diretrizes:

Dia da Semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Área
Professor do Primeiro Ano dos Anos Iniciais, Apoio Pedagógico do Ensino
Fundamental, História e Geografia
Professor Auxiliar do Ensino Fundamental (Grupo A)
Professor do Segundo Ano dos Anos Iniciais, Artes e Matemática
Professor Auxiliar do Ensino Fundamental (Grupo B)
Professor do Terceiro Ano dos Anos Iniciais e Ciências
Professor Auxiliar de Educação Especial e Atividades de Ciências
Professor Auxiliar LIBRAS
Professor do Quarto Ano dos Anos Iniciais, Português e
Língua Estrangeira
Professor do Quinto Ano dos Anos Iniciais
Professor de LIBRAS, Educação Especial e Educação Física
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§ 1º A hora atividade individual e coletiva, dos Especialistas em Assuntos Educacionais, na
primeira, terceira e quarta semanas, será organizada pela Direção da Unidade Educativa, respeitada
a carga horária descrita no Art. 2º desta Portaria.

§ 2º A hora atividade coletiva dos Especialistas em Assuntos Educacionais, na segunda semana,
deverá contemplar a sexta-feira, em período integral, para todos os profissionais das Escolas Básicas
e Escolas Desdobradas, em local definido pela Diretoria do Ensino Fundamental.

§ 3º As atividades definidas pela Diretoria do Ensino Fundamental para a hora atividade coletiva
dos professores de anos iniciais, das Escolas Básicas e Escolas Desdobradas, será concentrada na
segunda e quarta semanas.

§ 4º As atividades definidas pela Diretoria do Ensino Fundamental para a hora atividade coletiva
dos professores e professores auxiliares das demais áreas, não descritas no § 3º deste artigo, das
Escolas Básicas e Escolas Desdobradas, será concentrada na segunda e quarta semanas.

Artigo 8º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir do início
do ano letivo de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação

ANEXO XIX

SECRETARIA
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 62/05

O Secretário Municipal de Educação, no uso de
suas atribuições resolve normatizar a expedição
e

registro

de

promovidos
Educação,

pela

certificados
Secretaria

Unidades

dos

eventos

Municipal

Educativas

da

de
Rede

Municipal de Ensino e Entidades Conveniadas.

Art. 1º A expedição e registro de certificados dos eventos promovidos pela Secretaria
Municipal de Educação, unidades educativas e entidades conveniadas da Rede
Municipal de Ensino, será atribuição exclusiva da Coordenadoria de Eventos.

Art. 2º Entende-se por evento as diversas modalidades de formação continuada, tais
como: Cursos, Treinamentos, Fóruns, Congressos, Seminários, Simpósios,
Encontros, Jornadas e Oficinas.

Art. 3º Atividades desenvolvidas no cotidiano do ambiente de trabalho (conselhos de
classe, reuniões administrativas, pedagógicas e outras), não são consideradas
eventos para fins específicos de certificação.

Art. 4º Serão expedidos e registrados os certificados autorizados pelos Diretores de
Departamento e/ou Secretário Municipal de Educação, com carga horária mínima
de 8 (oito) horas.

Art. 5º Os participantes receberão os certificados de acordo com a freqüência obtida,
sendo que a ausência, mesmo que justificada, não poderá ser considerada como
carga horária participada.

SECRETARIA
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 6º A emissão e registro de certificados dos eventos promovidos pelas unidades
educativas e entidades conveniadas da Rede Municipal de Ensino dar-se-á
mediante envio do projeto, anteriormente à data de início do mesmo,

ao

respectivo Departamento de Educação, para análise e parecer.

Parágrafo único: A autorização para expedição e registro de certificados deverá
ser encaminhada à Coordenadoria de Eventos, anteriormente
a data de início do evento, para que o(s) coordenador(es) /
organizador(es)

receba(m)

as

orientações

acerca

dos

procedimentos básicos de: controle de freqüência, identificação
dos palestrantes, conteúdo programático, cronograma e carga
horária.

Art. 7º Para cada evento deverá ser designado um coordenador / organizador, que será
o responsável pelo Controle de Freqüência e demais atribuições inerentes à
função.

Art. 8º Integram esta portaria os Anexos: I – Identificação do Evento; II – Controle de
Freqüência.

Art. 9º Cabe à Coordenadoria de Eventos baixar normas complementares objetivando
otimizar os processos de expedição e registro de certificados.

Florianópolis, 10 de Agosto de 2005.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO XX
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA
Missão
Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania,
estabelecendo relações democráticas e participativas.
Objetivo
Promover políticas educacionais para o município de Florianópolis nas diferentes etapas e
modalidades de educação e de ensino, na perspectiva do atendimento da educação básica com
ações prospectivas para uma rede de ensino cada vez mais qualitativa, extensiva, integral e
inclusiva.
Histórico
Até dezembro de 1985, a Educação no âmbito da Administração Municipal de Florianópolis era
coordenada pela Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. O Departamento de
Educação (1979) possuía 544 profissionais entre estatutários, substitutos e bolsistas. Atendia
6.650 alunos, distribuídos em 33 Unidades Educativas do Ensino Fundamental e Educação
Infantil. Por meio da Lei nº 2.350, de 27/12/1985, foi criada a Secretaria Municipal de Educação,
com a transferência de todos os órgãos vinculados. Em 27/12/07, com a publicação da Lei nº
7.508, foi implantado o Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis. No ano de 2009, por meio
da Lei Complementar nº 348/2009, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação foi ampliada,
com o objetivo de atender as demandas atuais na área educacional. No ano seguinte, com a
publicação da Lei Complementar nº 379, de 15 de janeiro de 2010, foi aprovado o Plano Municipal
de Educação de Florianópolis, que definiu diretrizes e metas até o ano de 2019, em todos os
níveis e modalidades de ensino e em todas as redes de ensino do Município de Florianópolis.
Estrutura e Funcionamento Atual
O Município de Florianópolis tem características físicas peculiares: é constituído por uma parte
insular (97,23%) e uma parte continental (2,77%), somando uma área total de 436,5 km2 e,
população estimada de 461.524 habitantes, de acordo com IBGE 2014. Em 2013, o percentual
das crianças atendidas em creches passou para 46,6% e, em pré-escola, para 100%, segundo
dados do Censo escolar 2013 e Censo do IBGE 2010, havendo uma evolução positiva no
atendimento. Cabe ressaltar que o MEC, em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, encomendou a pesquisa sobre a qualidade da educação infantil, que foi
realizada pela Fundação Carlos Chagas em 2009 e 2010, em seis capitais brasileiras. O município
de Florianópolis apresentou índices acima da média nacional. O Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), criado pelo Ministério da Educação, demonstra que as escolas de
Florianópolis obtiveram média acima da nacional. Florianópolis recebeu, em 2007, do Ministério
da Educação - MEC, o Selo Cidade Livre do Analfabetismo. Em 2010 atingiu a taxa de 2,09% de
analfabetismo entre a população de 15 (quinze) anos ou mais, tornando-se a capital com menor
índice. O IDEB de 2011 configurou-se nos anos iniciais com um índice de 6.0 e nos anos finais
com o índice de 4.6. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino está constituída de 132 Unidades
Educativas, sendo 86 da Educação Infantil e 36 do Ensino Fundamental, além de 10 Núcleos da
Educação de Jovens e Adultos, todos responsáveis pelo atendimento de cerca de 28 mil crianças,
jovens e adultos. Em 2013, Florianópolis ficou em 5º lugar em relação ao IDHM, entre todos os
municípios brasileiros. Estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mais de 5 mil
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profissionais, entre servidores efetivos, substitutos/temporários, terceirizados e comissionados. A
totalidade dos professores efetivos possui formação em nível superior, sendo que 74,14%
possuem Especialização, 10,22% Mestrado e 0,72% Doutorado. Somente no ano de 2014, a
licença para Aperfeiçoamento Profissional, com ônus, está beneficiando 54 servidores,
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação na área de educação e/ou atuação,
sendo 35 em nível de mestrado e 19 em nível de doutorado.
EVENTO
Justificativa de Apoio
A Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, no ano de 2011, realizou o primeiro
COEB - Congresso de Educação Básica, tendo como eixo Aprendizagem em Contexto. As
discussões deste evento repercutiram nas práticas político-pedagógicas, em especial, da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis. Em virtude destas repercussões, no ano de 2012 foi
realizada a segunda edição do COEB, com a temática Aprendizagem e Currículo. Mais uma
vez, a avaliação do evento indicou que as discussões desenvolvidas trouxeram contribuições na
práxis educativa no município. Em 2013, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
organizou a terceira edição do COEB com a discussão sobre Qualidade na Aprendizagem,
com o objetivo de implementar uma política pública de formação continuada, possibilitando a
interação e a interlocução entre os autores que discutem a temática e os educadores que atuam
nas unidades educacionais. Em 2014, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
realizou a quarta edição do COEB- Congresso de Educação Básica, com a temática da
Educação integral. Tendo como objetivo principal oportunizar reflexões acerca da escola em
Tempo Integral para além da jornada ampliada, possibilitando discussões que busquem a
formação e o desenvolvimento do sujeito em sua totalidade. Para 2015, a Secretaria Municipal de
Educação propõe a realização da quinta edição do COEB, com a temática A
Indissociabilidade na Educação Básica: especificidades, desafios e possibilidades nas
práticas pedagógicas, tendo como finalidade discutir os seguintes eixos: a política e gestão
democrática e compartilhada da educação no sistema público de ensino; a reorganização
curricular na educação básica e as práticas pedagógicas e docência de forma a promover a
indissociabilidade da educação básica em suas etapas e modalidades de ensino. Para isto, reiterase a importância da participação e do fomento da CAPES na formação dos profissionais da
educação básica, na articulação das políticas nacional e municipal para a educação. Avalia-se que
um evento desta complexidade possibilita o acesso dos profissionais da educação às discussões
desenvolvidas por pesquisadores de referência na área da educação.
Finalidades do Evento
Promover a reflexão dos processos que qualificam a práxis educativa, visando à excelência da
prática pedagógica no cotidiano escolar e a integração entre as diferentes etapas e modalidades
de ensino que compõem a Educação Básica, no município de Florianópolis.
Fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação por meio de conferências,
palestras, relatos de experiência e pesquisas na temática proposta, destacando-se: qualidade
política e técnica, interculturalidade, constituição do sujeito docente, qualificação das práticas
pedagógicas, gestão democrática e participativa, transversalidade no currículo, educação integral
e inclusão, atitude e ética na educação.
Contribuição para os profissionais da Educação Básica
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O aprofundamento da reflexão sobre a indissociabilidade na/da Educação Básica, neste evento,
contribui para a formação do profissional da educação ao apresentar e discutir esse tema sob a
perspectiva das políticas e gestão da educação, currículo e práticas pedagógicas e docência.
Esse processo conduz a avaliação da ação pedagógica nas unidades educativas do município de
Florianópolis a fim de provocar mudanças paradigmáticas com vistas à complexificação e
qualificação dos processos pedagógicos atuais.
Público Alvo
Profissionais das Redes Públicas de Ensino da Educação Básica.
Histórico de Eventos Anteriores
A primeira edição do Congresso de Educação Básica foi realizada no período de 7 a 9 de
fevereiro de 2011, com a participação de 2.699 profissionais das Redes Públicas de Ensino da
Região da Grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro da
Imperatriz), bem como de representantes de outros municípios e estados. A segunda edição foi
realizada no período de 6 a 8 de fevereiro de 2012, com a participação de 1.487 profissionais, na
grande maioria da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, as discussões fomentadas pelo
Ministério da Educação sobre aprendizagem e currículo ampliou o processo de estudo e
formação, com o objetivo de discutir os princípios e diretrizes de uma educação integral de
qualidade social, no esforço de consolidar as diretrizes pedagógicas e matrizes curriculares do
município de Florianópolis. Destacamos nossa preocupação, no COEB 2012, com a
sustentabilidade do evento, dando ênfase a sua divulgação por meio de mídia eletrônica,
produzindo material em papel reciclado, confeccionando camisetas a partir da reciclagem de
garrafas pet para a comissão organizadora, distribuindo aos participantes canetas produzidas com
caixas de leite recicladas e squezz, garrafas que substituem o consumo de até 200 copos
descartáveis por pessoa, entre outras ações. Nas duas edições, além do site do Evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb, foram publicados os ANAIS em DVD, registrado na
Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196. A terceira edição foi realizada no período de 6 a 8 de
fevereiro de 2013, com a participação de 1.500 profissionais, na grande maioria da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis, estabelecendo estreita sintonia com as discussões
fomentadas pelo Ministério da Educação sobre qualidade e aprendizagem. Tendo como objetivo
refletir sobre diferentes temáticas relacionadas à temática principal, para a consolidação das
diretrizes municipais e nacionais da educação básica. As reflexões trazidas pelos palestrantes
convidados e trabalhos apresentados, contribuíram para a realização do planejamento inicial do
ano letivo de 2013 e para o planejamento da formação continuada para os profissionais da
educação, com o intuito de garantir uma avaliação e um aperfeiçoamento contínuo do trabalho
educativo. Além do site do Evento http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb, foram publicados os
ANAIS em DVD, registrado na Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196. A quarta edição foi
realizada no período de 3 a 5 de fevereiro de 2014, com a participação de 1350 profissionais,
atendendo a finalidade do evento de promover a reflexão dos processos que qualificam a práxis
educativa no que diz respeito à Educação Integral em sintonia com as discussões fomentadas
pelo Ministério da Educação. As conferências, as palestras, os relatos de experiência e as
pesquisas apresentadas contribuíram para a compreensão dos fundamentos e princípios da
educação integral e para repensar a organização dos tempos e dos espaços nas unidades
educativas. Os artigos foram publicados no do site do Evento http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb
e nos ANAIS em formato digital, registrados na Biblioteca Nacional - ISSN 2179-7196.
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LOCAL DO EVENTO:
Centro de Convenções e Eventos
Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Universitário
Reitora Roselane Neckel
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
CEP: 88040-970
INSCRIÇÃO E PÚBLICO ALVO:
A Inscrição será gratuita e efetuada exclusivamente pela internet no portal do evento
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/
• De 12 a 19 de janeiro de 2015 – Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis
• De 20 a 27 de janeiro de 2015 – Profissionais da Educação de outras Redes Públicas de
Ensino.
Serão disponibilizadas 1.500 vagas preenchidas por ordem de inscrição.
CERTIFICAÇÃO:
O certificado será emitido e registrado pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis,
com carga horária de 16 horas, aos participantes que obtiverem 75% de freqüência. Todos
deverão registrar sua freqüência ao início e final de cada período, apresentando o crachá para
leitura do código de barras. Os certificados serão disponibilizados após o término do evento.
ORGANIZAÇÃO:
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Gerência de Formação Permanente
Departamento de Eventos
Telefones 21065922 / 21065918
e-mail:
http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/coeb/
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:
Comissão Organizadora:
1. Rosângela Machado
2. Gisele Pereira Jacques
3. João Dimas Nazário
4. Roberta Fantin Schnell
5. Sueli Amália de Andrade
6. Marcos Antonio da Silva
7. Elaine de Paula
8. Dória Conceição de Moraes Vicente
Comitê Científico:
1. Roberta Fantin Schnell
2. Rosângela Machado
3. Cláudia Cristina Zanela
4. Marlize Oestreich
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5. João Dimas Nazário
6. Daniel Godinho Berger
7. Ana Regina Ferreira de Barcelos
Universidade do Estado de Santa Catarina
8. Lidnei Ventura
9. Julice Dias
Universidade Federal de Santa Catarina
10. Kátia Agostinho
11. Luciane Maria Schlindwein

ANEXO XXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
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PORTARIA Nº 322/2014.

DEFINE CRONOGRAMA E CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO
DE

TRABALHOS

PESQUISA”

E

NAS

“RELATO

MODALIDADES
DE

“COMUNICAÇÃO

EXPERIÊNCIA”

NO

ORAL

DE

CONGRESSO

DE

EDUCAÇÃO BÁSICA: A INDISSOCIABILIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
ESPECIFICIDADES,

DESAFIOS

E

POSSIBILIDADES

NAS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidos pelo art.82° da Lei Orgânica do Município de Florianópolis,
considerando o planejamento e organização do Congresso de Educação Básica: A
indissociabilidade na educação básica: especificidades, desafios e possibilidades nas práticas
pedagógicas – COEB 2015, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a Portaria nº 305/2014 pelo período de 14 dias a contar
de 17 de novembro a 01 de dezembro de 2014 para a inscrição de trabalhos nas
modalidades “ Comunicação Oral de Pesquisa” e Relato de Experiência”, concluídos a
partir do ano de 2010, para apresentação no COEB 2015.

Art. 2º Altera o Art. 6º da Portaria 305/2014, que passa a ter a seguinte
redação: “A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no dia 15 de
dezembro de 2014, a partir das 18h, no portal da Secretaria Municipal de Educação”
-http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Art. 3º Altera o Art. 7° da Portaria 305/2014, que passa a ter a seguinte redação:
“O artigo dos trabalhos selecionados na modalidade de “Comunicação Oral de Pesquisa”
deverá ser enviado até dia 12 de janeiro de 2015 para o endereço eletrônico:
coeb2015@gmail.com.
Parágrafo Único. Permanece inalterado o parágrafo Único.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Florianópolis, 17 de novembro de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 355/2014
DIVULGA RELAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS
PARA
APRESENTAÇÃO
NAS
MODALIDADES
“COMUNICAÇÃO ORAL DE PESQUISA” E “RELATO DE
EXPERIÊNCIA” NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
COEB 2015
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar a relação dos trabalhos selecionados para o Congresso de Educação Básica:
A indissociabilidade na educação básica: especificidades, desafios e possibilidades nas práticas
pedagógicas – COEB 2015, no período de 03 e 04 de fevereiro de 2015.
I – Modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”
Eixo: Política e Gestão da Educação Básica
a) Adriana de Souza Broering - ARQUITETURA, ESPAÇOS, TEMPOS E MATERIAIS: A
EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS (1976 –
2012).

Eixo: Currículo
a) Anderson Carlos Santos de Abreu - CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E
CONHECIMENTO (ESCOLAR)
b) Maurícia Santos de Holanda Bezerra - O ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A
CONSTITUIÇÃO DO LUGAR DA CRIANÇA COMO INDICADOR DE QUALIDADE

Eixo: Práticas Pedagógicas e Docência
a) Cristiane de Castro Ramos Abud - GRAMÁTICAS DA AIDS: O AFFECTIVE TURN
NOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DO 6º AO 9º ANO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE
FLORIANÓPOLIS (2000 A 2011)
b) Tatiane Rousseau Machado - DOCÊNCIA E SUAS PRÁTICAS A PARTIR DA
INSERÇÃO DOS COMPUTADORES MÓVEIS DO PROJETO UCA NA GRANDE
FLORIANÓPOLIS: TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO
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II – Modalidade “Relato de Experiências”
Eixo: Política e Gestão da Educação Básica
a) Cícero J. M. de Farias, Fábio S. Marchiori, José Pedro Simas Filho, Mariana Brasil Ramos,
Simone dos Santos Ribeiro - OBEDUFSC CIÊNCIAS: PARCERIAS UNIVERSIDADE-ESCOLA
Apresentador: José Pedro Simas Filho
b)Andreia Maria do Carmo, Joice Jacques da Costa Pereira, Marlise Oestreich - A
PARTICIPAÇÃO DAS FAMILIAS COMO PARAMETRO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Apresentadora: Andreia Maria do Carmo
c) Marizilda Alves Gonçalves Araújo, Rosângela Kittel - GESTÃO ESCOLAR
COMPARTILHADA: ENTRE DESAFIOS, DESISTÊNCIAS E MUITA PERSISTÊNCIA
Apresentadora: Marizilda Alves Gonçalves Araújo
d) Alessandra Aguiar, Melissa Weber de Oliveira - O DESAFIO DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E
INDICADORES DE QUALIDADE
Apresentadora: Melissa Weber de Oliveira

Eixo: Currículo
a) Deisi Cord, Rosane Maria Kreuch - O USO DE TECNOLOGIA DIGITAL DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) EM UMA TURMA DE I SEGMENTO DA EJA:
CONSTRUÇÃODE SABERES, AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADES
Apresentadora: Deisi Cord
b) Bruno Zilioto, Cristiano Carli, Elika da Silva, Patrícia Arcoverde, Ricardo Pinho, Rochele
Vaucher, Rose Pinheiro Aguiar e Silva, Tiago Lima - AS REGIÕES BRASILEIRAS: UM PROJETO
MUSICAL INTERDISCIPLINAR
Apresentadora: Rose Pinheiro Aguiar e Silva
c) Daieli Althaus, Lurdes Regina Borges Lima Machado, Rosângela Kittel - O
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA, EM UMA ESCOLA COM EDUCAÇÃO INTEGRAL
Apresentadora: Rosângela Kittel
d) Elaine Cristina Pereira Lima, Nataliê Andiara Be Cardoso - A ORGANIZAÇÃO DO
PLANEJAMENTO DAS PROFESSORAS AUXILIARES NA CRECHE POETA.
Apresentadora: Nataliê Andiara Be Cardoso
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Eixo: Práticas Pedagógicas e Docência
e) Ana Lúcia Machado, Greyce Bressan Rocha - O FANTÁSTICO DA TURMA 41.
Apresentadora: Ana Lúcia Machado
f) Dirciane Schimith Dalagnol, Sandra Dias da Luz - WEBCURRÍCULO E ENSINO DE
CIÊNCIAS.
Apresentadora: Sandra Dias da Luz
g) Rosângela Martins dos Santos - DIVER(TIR)SIDADE: INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL DE 0 A 3.
Apresentadora: Rosângela Martins dos Santos
h) Elisangela Aparecida Carvalho, Maria Elisete da Silva, Rosenei Ferreira de Lima CONHECER PARA PRESERVAR.
Apresentadora: Maria Elisete da Silva
Art. 2º O artigo dos trabalhos selecionados na modalidade de “Comunicação Oral de
Pesquisa” deverá ser enviado, obrigatoriamente, até o dia 12 de janeiro de 2015 para o e-mail
coeb2015@gmail.com Para os trabalhos relacionados na modalidade “Relato de Experiência”, é
facultativo o envio de artigo.
§ 1º O artigo deverá ter no mínimo 8 e no máximo 10 laudas, seguindo as seguintes normas:
a) Título: em fonte maiúscula, em negrito e alinhamento centralizado;
b) Autor(es): após o título, deixar um espaço e colocar o nome do autor e co-autores à margem
direita, programa de pós-graduação, endereço eletrônico e eixo temático;
c) Papel tamanho A4;
d) Margem superior e inferior com 2,5 cm;
e) Margem esquerda e direita com 3,0 cm;
f) Fonte: Times New Roman;
g) Tamanho 12;
h) Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
i) Utilizar editor de texto Word (.doc) ou BrOffice (.odt).

Art. 3° Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão apresentá-los durante o COEB
2015 nas datas, espaços e horários estabelecidos, conforme a programação a ser divulgada no portal
da Secretaria Municipal de Educação - http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Art. 4º Os trabalhos selecionados serão publicados em Anais Eletrônicos do Congresso,
divulgados na página oficial do evento, sendo os autores responsáveis pela correção ortográfica e
gramatical do texto.
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Parágrafo Único: Os autores deverão seguir os preceitos da Lei nº. 9.610/98, que regula os
Direitos Autorais, bem como o Código Penal, responsabilizando-se pelas suas publicações.
Art. 5º A inscrição do trabalho implicará o conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor desta Portaria e das instruções específicas, expedientes dos quais os
autores não poderão alegar desconhecimento. Os casos omissos serão avaliados pelo comitê científico
e pela comissão organizadora do evento, caso necessário.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO XXIII

Formação de Auxiliares de Serviços Gerais

Organização:
Gerência de Formação Permanente
Apoio:
ORBENK

Dias 21, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a
sua construção.
Paulo Freire

1. APRESENTAÇÃO

Tendo em vista que a formação continuada é fundamental para a ampliação de conceitos e
para o compartilhamento de experiências, a organização do projeto de formação para auxiliares de
serviços gerais no ano de 2014, visa dar continuidade ao processo de formação dos anos anteriores.
Dentre os objetivos buscaremos aprofundar os tópicos já abordados, considerando os apontamentos
das avaliações realizadas no ano anterior e a dimensão pessoal e profissional.
A proposta de formação para o ano de 2014 contemplará os seguintes conteúdos:
Tema 1:Segurança do trabalho
Tema 2: Consumo Consciente e alimentação saudável- Orbenk
Tema 3 :Cuidados com a criança, com a mulher, com o jovem e com o idoso;
Tema 4 : Instrumentalização técnica – ORBENK
Tema 5 : Evento Cultural : CINEMA “ Amor e Fúria”
Módulo de 20h

Pretende-se com esta formação, propiciar aos profissionais uma abordagem de conteúdos
integrados que favoreçam a construção de práticas preventivas, autônomas, colaborativas, dialógicas
e éticas no ambiente educativo.
2. OBJETIVO
• Aperfeiçoar as habilidades no exercício da função;
• Estabelecer uma comunicação adequada entre os pares no cotidiano;
• Possibilitar a abordagem de temáticas que contribuam para à construção do sujeito na sua
integralidade.
3. METODOLOGIA
A formação para o ano de 2014 será realizada nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de julho,
contemplará 20h de formação e atenderá aproximadamente 600 funcionários, que serão distribuídos
em seis grupos (constituídos por 95 profissionais) - três grupos no turno matutino e três no vespertino.
As temáticas serão abordadas por consultores das áreas de Psicologia, educação e
Capacitação para Profissionais da Limpeza. O evento contará com a parceria da Empresa ORBENK,
que além de abordar a temática “Instrumentalização Técnica”, procederá com a organização do café.
O local do evento será o Centro de Educação Continuada, sito à rua Ferreira Lima nº 82,
Centro, Florianópolis. O certificado será emitido pela Secretaria Municipal de Educação aos
participantes com 100% de freqüência.
6. CRONOGRAMA

A formação ocorrerá nos dias 21, 22, 23, 24, 25 de julho

21/07/14
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Flavio

Janete/Indianara/Telma/Mariana

Edilce

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Janete/Indianara/Telma/Mariana

Flavio

Chaiane

22/07/14
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Chaiane

Edilce

Flavio

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Edilce

Chaiane

Janete/Indianara/Telma/Mariana

23/07/14
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Janete/Indianara/Telma/Mariana

Flavio

Chaiane

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Flavio

Janete/Indianara/Telma/Mariana

Edilce

24/07/14
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Edilce

Chaiane

Janete/Indianara/Telma/Mariana

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Chaiane

Edilce

Flavio

25/07/14
MATUTINO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

08:00 ás 12:00

Filme

Filme

Filme

VESPERTINO

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

13:00 às 17:00

Filme

Filme

Filme

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
GOSTEI NÃO
GOSTEI
Tema 1:Segurança do trabalho – Profº Flavio

30

19

Tema 2: Consumo Consciente (Projeto Procel) – Orbenk

31

2

Tema 2.1 – Nutrição – vida saudável – Nutricionista:Helena, Giovana, Lidiane

32

2

Tema 3 :Cuidados com a criança, com a mulher, com o jovem e com o idoso –
Janete e Telma

35

2

Tema 4 : Instrumentalização técnica – ORBENK

19

8

Tema 5 : Evento Cultural : Projeto Lendo Filme (parceria Cine Clube)

36

3

Falta de água/Falta de cortina na Janela/ batia sol no cursistas

0

9

Falta de atenção da maioria das pessoas/ falta de respeito/ conversa paralela na
hora da palestra/Saída antecipada de alguns colegas/ saída durante a aula

0

16

Brinde/Kit de limpeza

0

30

Lanche

12

2

Avaliação do evento

33

0

Recepção e atendimento/ recepção com bombom/Interação entre os
participantes/convivência/Conhecer novas pessoas

9

0

SUGESTÃO DE TEMAS:
Direitos e deveres do empregado e do empregador (atestados médicos, faltas,
acompanhar filho no médico, dentro do posto de serviço qual é nossa função,
sindicato, etc)
Primeiros Socorros/segurança no trabalho/prevenção de acidentes com produtos
de limpeza/leis da segurança do trabalho/Charles
Assuntos especificos com a limpeza/Serviços gerais/equipamentos para facilitar o
trabalho/técnica do trabalho
Relacionamento com os colegas de trabalho/Preconceito/Falta companheirismo
no trabalho/pessoas mal qualificadas/Diminuir as diferenças entre patrão e
funcionários/Lorena
Saúde/Saúde da Mulher/vida saudável/sexualidade/nutrição
Que o RH da Orbenk posso esclarecer duvidas/ nos ouvir mais/conversas com os
gerentes sobre problemas do dia a dia
Palestra com psicologo/ Aprender a ser guerreiras/motivacional/Direito da

13

12
11
9

13
7
4

mulher
Ginastica laboral/exercicio postural e de alongamento/Aulas manuais
Alteração de Cargo/curso para vigilancia/oportunidade de crescimento na
empresa/melhorar salário/ mais valorização do profissional/Prêmio compensação
Inovação de temas (que não seja limpeza/Dirigir carro, moto, caminhão e onibus)
Mais criatividade no brinde/ pode ser até bombom
Educação/criança/abuso sexual
Sugestões diversas
Carga horária e período de formação (Muitos dias/palestras mais curtas com mais
professores/dois assunto por aula/2 dias inteiros com almoço/Que não tenha
curso/Que a participação não seja obrigatória/Que a formação não seja em julho
e sim em fevereiro)
Palestras que tragam benefícios
Melhorar o lanche (Ter direito a mais sanduiche, um só é pouco)
Mostrar instrumentos de limpeza que utilizamos
Certificado devem ser entregue nas unidades
Cansativo - Menos teoria e palestras com mais
dinâmicas/dança/teatro/integração/não usar só slides/Assuntos repetidos
Integração: Festa comemorativa, passeio, viagem, mudança de rotina, passeio
cultural
Participação dos supervisores na formação/Falta de explicação sobre perguntas
feitas a profissionais da Orbek/supervisor dar mais atenção nas unidades/Querem
o supervisor Sandro/Querem a participação dos readaptados
A empresa deve fazer acordos com seus funcionários/Troca do Uniforme (jaleco
por camiseta)
Localização do curso (que não seja no centro, que seja proximo da nossa casa)
Local de café não tem onde sentar/Servir o lanche num refeitório

2
4
7
7
2

53

2
4
5
1
15
6
6

3
2
7
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ANEXO XXIV

O Papel do Gestor Educacional frente aos desafios
das políticas educacionais

Organização e Coordenação:
Gerência de Formação Permanente

Dezembro 2013 a Outubro 2014.

1.

Introdução

A Gerência de Formação Permanente (GEPE), dentre suas atribuições, planeja e
organiza a formação dos diretores de unidades educativas, desde o ano de 2011.
Com o objetivo de fortalecer a ação dos diretores de unidades educativas naquele
ano, organizou-se em parceria com a UDESC, a formação intitulada “O Gestor e a
Organização do Trabalho”, com carga horária de 32 horas, vislumbrando atender quatro
dimensões do seu campo de atuação:
I - Gestão pedagógica: Elementos para se pensar a gestão escolar na sociedade
contemporânea; “Adeus à infância moderna e à escola que a educava” – o descompasso entre
o currículo posto em ação nas escolas e as novas subjetividades infantis e juvenis produzidas
nas relações sociais; O papel do/a gestor/a na construção do currículo e do PPP no século
XXI.
II - Gestão estratégica, administrativa e patrimonial: Planejamento estratégico e
plano de ações: metas e objetivos; Alinhamento estratégico e das ações nos diferentes níveis
do ambiente escolar; Processo de trabalho, a organização e a delegação das tarefas; A gestão
do patrimônio e o papel do controle; Políticas Nacionais da Educação.
III - Gestão de pessoas: O gestor da Unidade Educativa como líder e motivador do
trabalho de equipe; A troca de papeis: de professor a gestor; Tomada de decisão, negociação e
mediação.
IV - Gestão financeira: Políticas Nacionais da Educação; - Programas de
financiamento da educação; Planejamento e gestão orçamentária e aplicação dos recursos;
Estratégias de captação de recursos; APPs e Conselhos de Escola; Planejamento financeiro.
Dando continuidade ao processo de formação dos diretores de unidades educativas
no ano de 2012, foi ofertada uma formação de 32 horas divididas em três módulos (oficinas),
abordando as seguintes temáticas: Relações com a Comunidade; Articulação do trabalho
coletivo; Projeto Pedagógico: trajetórias coletivas que dão sentido e identidade à escola;
Gestão de Comunicação e de Documentos; Organização do Tempo/Espaço Educativo; Novo
Plano Nacional de Educação; e Gestão de Processos.
Com o objetivo de possibilitar momentos de reflexão acerca das complexas
demandas na organização de um ambiente educativo, a formação do ano de 2013 contou com
a consultoria da Professora Dra Lúcia Schneider Hardt (CED/UFSC), vislumbrando propiciar
discussões e vivências pautadas nas dimensões pedagógica /administrativa e de relações com
as pessoas no seu cotidiano.
Considerando todo o processo de formação ofertada à estes profissionais nos últimos
três anos e a nova configuração do grupo de diretores das unidades educativas, a partir da

eleição direta para a gestão 2014-2016, a Gerência de Formação Permanente, articulada com
as demais Diretorias da Secretaria Municipal de Educação, organiza a formação continuada
para o ano de 2014, abordando o papel do gestor, as políticas educacionais nacionais e
municipais, diretrizes curriculares da educação básica e gestão de pessoas.
A formação acontecerá em momentos presenciais, proporcionando a participação de
todos no compartilhamento de suas trajetórias, promovendo a ação-reflexão-ação e
mobilizando estes profissionais para construírem uma prática consciente e crítica.
Ressaltamos ainda, que neste ano, a programação de formação do Educasul, fará
parte do módulo de formação ofertada para todos os diretores das unidades educativas, o que
ampliará mais 16h na carga horária total.
1.

Justificativa
A formação continuada à todos os profissionais é uma das metas da Secretaria

Municipal de Educação de Florianópolis, em consonância com o “Projeto de Expansão e
Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis”.
A partir desta meta, a formação de diretores das unidades educativas vislumbra por
meio de eixos norteadores, a implementação de políticas educacionais e o fortalecimento das
ações democráticas, bem como, contribuir para a construção de um ambiente de
aprendizagem para todos aqueles que convivem no espaço educativo.
Considerando que parte dos gestores com mandato para os próximos 3 anos, estarão
exercendo esta função pela primeira vez, faz-se necessário articular a concepção de gestão da
SME e a implementação das políticas educacionais nacionais e locais.
2. Metodologia:
O Módulo I contemplará 20h e cada Diretoria da Secretaria Municipal da Educação
apresentará as orientações específicas de cada setor.
No Módulo II, os encontros serão organizados para abordar temáticas pautadas nas
políticas educacionais nacionais e municipais. Em cada momento presencial um especialista
do quadro de profissionais da SME ou convidado de outra instituição formadora, abordará as
referidas temáticas, e, em alguns encontros, teremos gestores das unidades educativas
contextualizando suas experiências com as temáticas abordada.
Os cursistas serão organizados em 2 grupos com até 60 integrantes, os encontros
presenciais serão de 4h, totalizando 24h e ocorrerão no período diurno. No módulo do
Educasul, os participantes serão contemplados com mais 16h.
No encontro final do curso, será realizada a avaliação por parte dos participantes e o

levantamento dos indicativos para a formação do ano de 2015.
Serão atendidos aproximadamente 125 participantes diretores de unidades educativas,
coordenadores de EJA e representantes das Diretorias da SME, totalizando 44h de Formação
Módulo I - Reuniões de Trabalho (20 horas)
Dia 09 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas
Tema: Gestão Educacional
Apresentação/ Acolhida: Gabinete do Secretário e respectivas Assessorias e
Gerências
Dia 11 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas
Tema: Gestão de Infraestrutura
Apresentação: Diretoria de Infraestrutura e Departamento de Integração e Mediação
Educacional
Ementa Departamento de Integração e Mediação Educacional: Plano Nacional de
Educação, Plano Nacional / Estadual / Municipal de Educação; Sistema Municipal de
Ensino; Mediação Educacional.
Dia 16 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas
Tema: Gestão Financeira e de Materiais
Apresentação: Diretoria Administrativa e Financeira
Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 8h às 9h30min
Tema: Gestão de Planejamento
Apresentação: Diretoria do Observatório da Educação
Ementa: Capacitação do Censo Escolar; Novo Sistema de Gestão e Inovação
Educacional; Bolsa Família; Matrícula on-line.
Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 10h às 12h
Tema: Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Profissional
Apresentação: Diretoria de Administração Escolar
Ementa: Diretrizes da política de gestão de pessoas; formação permanente dos
profissionais; avaliação de desempenho profissional; saúde e bem-estar dos
servidores.
Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 13h às 17h
Tema: Gestão Pedagógica
Apresentação: Diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Ementa da Educação Infantil: Diretrizes curriculares nacionais da educação infantil,
diretrizes municipais para educação infantil da Rede municipal de ensino de

Florianópolis; portarias e orientações expedidas pela SME; fluxograma da Diretoria
de Educação Infantil.
Ementa do Ensino Fundamental: Diretrizes curriculares nacionais da educação
básica, diretrizes municipais para educação da rede municipal de ensino de
Florianópolis; Eixos norteadores: educação Integral, Ler e escrever compromisso de
todas as áreas, Diversidade; Legislação.
Módulo II – Formação Permanente – (24 horas)
Abril – 27/05 – matutino e vespertino
O Papel do Gestor e a Organização do Espaço Público.
Prof. Dr. Alexandre Vaz
Relato de experiência: Joice Jacques da Costa Pereira, Juliana da Matta Ribeiro Leal,
Rosane Cristine Correa de Oliveira.
Junho –10/06 – matutino e vespertino
Questões sobre ensino, deficiência e educação especial: uma conversa necessária
Prof.ª Dr.ª Rosangela Machado
Julho 15/07 Matutino e vespertino
Ciclo de Políticas, o sentido da mudança e práticas educacionais
Profª Drª Rosangela Machado
Agosto - 19/08/14 – Matutino e vespertino
Conversando sobre a função e o cotidiano de trabalho de diretores escolares.
Profª Drª Edite Krawulski
Setembro – 16/09/14 – Matutino e vespertino
Conversando sobre a função e o cotidiano de trabalho de diretores escolares.
Profª Drª Edite Krawulski
Outubro - 14/10/14 –Matutino e vespertino
Mediação de Conflitos - Marli Carvalho
Novembro - 18 /11/14 – Matutino e vespertino
Ciclo de Políticas, o sentido da mudança e práticas educacionais
Profª Drª Rosangela Machado
Programação Complementar
EDUCASUL
Hora

Atividade

Tema

Palestrante

09h

Solenidade de
Abertura /

Planejamento e Avaliação
na Educação Básica

Dra. Maria do Pilar Lacerda
Almeida e Silva (Diretora da

Palestra
magna

Fundação SM e ex-Secretária
de Educação Básica do MEC)
Dr. Gaudêncio Frigotto (UERJ)

11h às
12h30

13h30
às 14h

14h às
16h

17h às
18h30

Mesa-redonda

Gestão da Educação
Básica e Democratização
da Escola

Dr. Paulo Hentz (Univali)
Coordenação: Dr. Lourival José
Martins Filho (UDESC)

Palestra

Educação e turismo –
Reflexões e
Oportunidades

Profa. Elisa Wypes S de Liz (
Diretoria de Políticas Integradas
do Lazer – SOL)

Palestra

Avaliação Institucional e
Projeto Político
Pedagógico: articulando a
comunidade escolar na
construção de práticas
emancipatórias.

Dr. Vitor Henrique Paro (USP)

Mesa-redonda

Gestão Escolar e os
Sistemas de Avaliação
Educacional: limites,
desafios e possibilidades

Dr. Vandré Gomes (Fundação
Carlos Chagas)
Profa. Eloísa de Blasis
(CENPEC)
Dra. Lina Kátia Mesquita de
Oliveira (CAED)

Plano de Gestão e Projeto
Político Pedagógico:
experiências bem
sucedidas

9h às
11h30

Experiência 01 – Plano de
metas e a gestão
pedagógica

Profa. Zelci Maria Lorenzon
(Diretora da Escola Gomes
Carneiro – Xaxim/SC –
Vencedora do Prêmio Gestão
Escolar 2013)

Experiência 02 – Gestão
da infraestrutura escolar

Profa. Maria Maura Gomes
Barbosa (Comunidade
Educativa – CEDAC – co-autora
do livro “O que revela o espaço
escolar? – Um livro para
diretores de escola”).

Experiência 03 – Plano de
metas e a gestão
pedagógica

Profa. Silrlei Izabel de Freitas
(Diretora da EE Olinda
Conceição Teixeira Bacha –
Campo Grande/MS – Finalista
do PGE 2013)

Mesa-redonda

11h30
às
12h30
14h às
15h30

15h30
às 17h

Palestra

Gestão Escolar e a
avaliação no processo de
ensino e aprendizagem
Dra. Marta Iossi (USP)

Mesa-redonda

Violências e Indisciplina
nas Escolas: Desafios à
Gestão
Planejamento e Avaliação
Educacional: superando
exclusões, garantindo
direitos.

Dr. Celso dos Santos
Vasconcellos (Libertad: Centro
de Pesquisa, Formação e
Assessoria Pedagógica)

Palestra de
encerramento

Dr. Theophilos Rifiotis (UFSC)

Avaliação Formação 2014 – Diretores
Questão 1

Questão 2 – Em quais situações?
Temas recorrentes (todas as respostas foram afirmativas, positivas).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar prioridades a algumas questões: centralidade do trabalho.
No cotidiano.
Processo de gestão, tomadas de decisões, nos encaminhamentos, na organização dos
espaços , clareza na função de gestor saber diferenciar as prioridades, descentralizar, etc.
Nas mediações e encaminhamentos em relação aos profissionais e pais de crianças
deficientes.
Observação de alunos relacionados à Ed. Especial.
Nas reuniões pedagógicas para repasse das informações mais específicas de cada temática.
No sentido da mudança das práticas educacionais.
Questões de espaço público e organização do papel de gestor.
No planejamento e desenvolvimento da prática com o coletivo e nos momentos de avaliação.
Nas mediações de conflito, gestão escolar e orientação de professores.
“Nas situações onde questões importantes precisasse (SIC) de esclarecimento e mais
prioridade nas falas para defender o que é efetivamente importante no processo de gestão”.
Ações administrativas e pedagógicas, organização do cotidiano e nas relações com
funcionários e comunidade escolar.
Para a qualidade do atendimento.
Na construção de uma avaliação institucional mais qualificada em 2015.
PPP.

Questão 3 – Em relação à formação, o que mais gostaria de dizer?
Respostas na íntegra
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muito produtivas.
Este é o caminho.
Parabenizo a equipe pela organização, no entanto os diretores eleitos em 2013 e que tiveram
a formação na época deveriam ser dispensados desta, pois ficou sem nexo participarmos de
apresentação de algo que já sabíamos.
Alexandre Vaz e Marli Carvalho foram os que mais promoveram reflexões.
Mais gostei: ciclo de políticas públicas e função dos diretores no cotidiano de trabalho.
Importante e necessária para qualificar nosso trabalho cotidiano, bem como sanar dúvidas.
Na formação da Ed. Inclusiva, ter consultores (PMF e APAE) que esclareçam sobre como
entender e se relacionar com portadores de autismo, down, paralisia cerebral, dentre outros.
Melhor seria que ocorresse em grupos separados, assim poderíamos fazer mais perguntas.
Produtiva e satisfatória, pois é um momento de troca de experiência.
Foi qualitativo porque mexeu com as questões de prática educativa.
Formação continuada precisa continuar, pois sem teoria não conseguimos sustentar e
avançar nossa prática.
Ampliar a formação dada pela prof. Edite para as demais áreas, pois é o consultor que mais
atende às necessidades.
Ter formação pedagógica nas áreas específicas (infantil e fundamental)
Ano de desafios, porém muito produtivo.
Formação para diretores novos não ser obrigatória para os reeleitos (em relação à formação
oferecida em 2013, SENAC). Parabéns pela formação deste ano, favorece nosso crescimento.
Sair do cotidiano da escola e refletir sobre o trabalho pedagógico e administrativo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tristeza em relação à aposentadoria de Marli Carvalho, ela poderia continuar na rede para
dar formações.
Parabenização a todos, em especial aos palestrantes pela dedicação e conhecimento nos
temas abordados.
Discussões ricas e significativas que foram ampliadas para os demais profissionais da creche.
Produtiva, necessita de continuidade com os mesmos palestrantes.
Agradecimento ao comprometimento e preocupação da Gerência em oportunizar os
encontros.
(opinou no quadro porque veio a poucas formações: 2ª,3ª e 4ª palestra em ordem de item
perguntado: 3 em parte, 3 sim, 1ª e 2ª sim e 3ª em parte, 1ª e 2ª sim e 3ª em parte.).
Parabenizar pela organização, os temas, o tempo e o aconchego de toda a equipe.
Gostei muito: temas, profissionais formadores.
Produtiva, deve-se dar continuidade.
Parabéns pela organização.
Muito proveitoso, pois somos muito solitários e as temáticas abordadas nos levam à reflexão.
Essas discussões nos ajudam a crescer, parabéns à organização.
Veio ao encontro a alguns de nossos anseios e angústias cotidianas.
Contribuíram de maneira bem significativa na prática do gestor.
Temas relevantes, fizeram refletir.
Temáticas proveitosas, vieram ao encontro das necessidades.
Importância incalculável, mas é difícil o deslocamento do diretor da unidade para a formação
continuada, gera sobrecarga profissional e gera transtornos na instituição.
Possibilitar mais trocas, trabalhos em pequenos grupos, dinâmicas que favoreçam
participação mais efetiva dos diretores, como a formação da prof. Edite.
Foi muito bom, a formação sobre inclusão deu muitos subsídios para mudar nossa prática.
Gostei muito do Alexandre Vaz.
Muito boa, apenas os lapsos entre as palestras foram muito longos.

Questão 4 – Sugira temáticas para 2015.
Respostas na íntegra
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mais palestras da Marli Carvalho, discutir PPP (concepções que o embasam).
Datas comemorativas: qual posição de Rede?
Currículo na EI
Organizar formação de estudo profundo de legislação, políticas públicas e currículo da EI
Tema para organizar e planejar a escola para seu grupo, com valores, estímulos de suas
práticas, valorização do indivíduo.
Ampliar discussões com a Prof. Edite (função e trabalho do diretor de UEs).
Oferecer aos diretores uma especialização em Gestão Educacional (via formação).
Espaços para relatos de experiência (trocas de experiência entre as UEs), apresentação e
esclarecimento do contrato de serviços terceirizados (ORBENK/SEPAT), estudo minucioso das
legislações nacionais.
Ed. Inclusiva (deficiências, autismo...) Ações próprias do espaço público e legislação.
Troca de experiência, conversa sobre a rede (o que é rede).
Mediação de conflito, gestão escolar e na orientação de professores.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mais encontros com Marli Carvalho, sua fala fortalece sua prática.
Instrumentalização de logística; mediação de conflitos (técnicas); planejamento, execução e
avaliação na educação e troca de experiências.
PNAIC e diretrizes curriculares da EI; Conselho de Escola, Psicologia, neurociência,
neurolinguística (como estimular, fazer com que a criança acredite em si mesma, trabalho de
afetividade, autoestima das crianças).
Políticas públicas nacionais na gestão pública, estudos das
personalidades/relações/temperamentos.
Legislação, políticas públicas, currículo na educação infantil (NAPS/orientações).
Legislação, relações interpessoais, políticas públicas voltadas à infância e à rede de proteção
à criança.
Currículo da EI na RME/FPOLIS, datas comemorativas.
Mais formações com Marli, Edite e Rosângela.
Continuação dos temas abordados em 2014.
Competências emocionais e como lidar com o outro: Instituto Renove, Trabalhando as
diferentes culturas, Barbara Geise/UDESC, Despertar a autonomia e a segurança na criança,
Emile Piclek, Prof. Maurício/UDESC.
“Justificar as propostas acima!”
Educação Especial x Deficiência Intelectiva.
Ed. Inclusiva (legislação, especificidades e reflexões).
Legislação.
Ampliar discussões: família x creche e avaliação profissional.
Palestras da prof. Rosângela para TODOS os profs da rede, temáticas voltadas à organização /
administração do tempo/espaço na gestão escolar.
Continuar com a temática do papel do gestor e a organização do espaço público, bem como
com a “ciclo de políticas....).
Relações interpessoais e gestão de pessoas.
Currículo, políticas públicas, legislações, Relações interpessoais (falta de compromisso),
relação com a comunidade (creche e família).
Creches relações com as famílias, políticas públicas, legislação, currículo, inclusão e
acessibilidade.
Construção do grupo de trabalho, papéis assumidos pelos integrantes do grupo,
instrumentalização para a dinâmica das demandas referentes à gestão.
Relação creche x família, policias públicas, legislação, currículo, inclusão e acessibilidade.
Legislação e currículo EI.
Relações interpessoais, organização do cotidiano, motivação.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO XXV

lII SEMINÁRIO: PRÁTICAS DE ESTÁGIO, PESQUISA E EXTENSÃO
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS

Organização:
Gerência de Formação Permanente

Setembro de 2014

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e as
Instituições de Ensino Superior, Tecnológico e Médio aponta para avanços acadêmicos e
pedagógicos e demonstra que o envolvimento de todos busca contemplar as necessidades dos
envolvidos. Frente a esta situação, a Gerência de Formação Permanente (GEPE), vinculada a
Diretoria de Administração Escolar (DAE), em 2014, planeja e promove o III Seminário: Práticas de
Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de Ensino.
Enquanto objetivo desta ação, destaca-se a importância em divulgar e dar visibilidade as
ações formativas realizadas nas Unidades Educativas, que contribuíram com a prática pedagógica da
instituição e formação acadêmica.
Para atingir tal objetivo, a intenção neste momento é socializar algumas das diversas
experiências exitosas de estágio, pesquisa, extensão e PIBID, que ocorreram nas Unidades
Educativas da RME, ao longo do segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014,
possibilitando momentos de discussão/reflexão e avaliação da ação formativa desenvolvida.
METODOLOGIA
O evento está organizado para ocorrer nos dias 10 e 11 de Setembro, oferecendo uma carga
horária de 16 horas. Terá início com uma breve explanação da GEPE, apresentando informações
referentes ao período de 2013/2014 e palestra de abertura “Estágio, Pesquisa e Extensão:
diálogos estabelecidos no processo formativo”. O evento será finalizado com uma mesa redonda
cuja temática deverá contemplar o panorama geral das ações formativas desenvolvidas pelas
Instituições Formadoras nas Unidades Educativas, bem como será realizado o lançamento do
Catálogo de Dissertações e Teses.
Para o planejamento e organização dos relatos de experiência serão consideradas as
indicações realizadas pelas Diretorias, bem como o acompanhamento da GEPE nos momentos de
socialização das Instituições Formadoras, de forma que os relatos façam referência a formação
profissional. Pretende-se abranger a todos os níveis e modalidades presentes na RME, mediados por
representantes das Diretorias de Ensino Fundamental e Educação Infantil, sendo Daniel Berger
Godinho (Chefe do Departamento de EJA); Ana Regina Ferreira de Barcelos (DEF – Gerente de
Articulação Pedagógica); Zenaide de Souza Machado (DEI - Assessora Pedagógica - Especialista)
No encerramento, ocorrerá uma mesa redonda com a participação do Prof Me Lidnei
Ventura/UDESC e Profª Dra Tânia Regina da Rocha Unglaub/UDESC.
PÚBLICO-ALVO:
Servidores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (prioritariamente Supervisores Escolares e
Assessores Pedagógicos da Diretoria de Educação Infantil e Diretoria de Ensino Fundamental e
professores que participaram da ação formativa), profissionais e estudantes das Instituições de
Ensino Superior e Tecnológico.
VAGAS DISPONÍVEIS
120 vagas
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 01 a 09 de Setembro de 2014
INSCRIÇÕES
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa link «Formação Permanente»
CERTIFICAÇÃO
Aos participantes com 80% de frequência será emitido certificado registrado.
LOCAL DO EVENTO
Auditório do Centro de Educação Continuada - CEC
Rua Ferreira Lima, 82 – Centro.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 10 de Setembro – Das 8h às 17h
Período Matutinho – Das 08h às 12h
08h: Solenidade de Abertura –
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- Prof Rodolfo Joaquim Pinto da Luz – Secretário de Educação de Florianópolis
- Gisele Jacques – Gerente da Formação Permanente
09h15min: Palestra
“Estágio, Pesquisa e Extensão: diálogos estabelecidos no processo formativo” - Profª Dra Julice Dias
(UDESC)
10h: Intervalo
Relato de Experiência
- PIBIB “Educação patrimonial e formação de professores: relação entre comunidade, escola e
universidade” – EBM Batista Pereira e Prof Dr Orlando Ednei Ferretti – Geografia/UFSC
- PIBID “Sub-projeto Licenciatura em Pedagogia – Foco na Educação Infantil” –
Creche Nossa Senhora de Lurdes e Prof Dr Adilson de Ângelo – Pedagogia/UDESC
Período Vespertino – Das 13h00m às 17h00m
Relatos de Experiência
- Extensão “Educação Inclusiva do estudo de caso ao plano de AEE” – Profª Ana Paula Pelipe
/GEI/SME Profª Me Geisa Letícia K. Bock – LEDI/UDESC
- Extensão “Saberes e fazeres no contexto da formação” - EBM Mâncio
Costa, EBM João Alfredo Rorh e Profª Dra Denise Rosa Medeiros –Pedagogia/UDESC
15h15min – Intervalo
15h30min – Relato de Experiência
- Estágio – Pedagogia Habilitação Orientação Educacional – EBM Mâncio Costa,
EBM João Alfredo Rohr e Profª Dra Denise Rosa Medeiros/UDESC
Estágio – Pedagogia – Núcleo EJA Centro I (Noturno) e Profª Dra Rita de Cássia Pacheco
Gonçalves/UDESC
Dia 11 de Setembro – Das 8h às 17h
Período Matutinho – Das 08h às 12h
Relatos de Experiência
- Estágio – Pedagogia Habilitação Educação Infantil – Creche N. S. Aparecida e
Profª Dra Geysa Spitz A de Abreu/UDESC
- Estágio – Pedagogia Habilitação Educação Infantil – NEI Colônia Z11 e Profª
Dra Kátia Agostinho/UFSC
10h – Intervalo
10h15min – Relato de Experiência
- PIBID “Licenciatura de Educação Física” – EBM Beatriz de Souza Brito, EBM
João Alfredo Rorh e Prof Dr Jaison José Bassani/UFSC
- Estágio – Educação Física – EBM Beatriz de Souza Brito, EBM João Alfredo Rorh e Profº Jaison
José Bassani/UFSC
13h – Relato de Experiência
- Pesquisa – “A formação continuada na Educação Infantil: avaliação e expectativas das profissionais
da RME de Florianópolis” – Profª Edna A Soares dos Santos –
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Diretoria de Educação Infantil/SME
- Pesquisa – “Deveres de casa: Para quê? Para quem?” – Profª Silviane Irulegue
Bueno – Colégio da Lagoa
15h15min – Intervalo
15h30min – Mesas Redonda “Reflexões a partir das ações apresentadas”
- Profª Dra Tânia Regina da Rocha Unglaub/UDESC
- Prof Me Lidnei Ventura/UDESC

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO

3º Seminário de Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de Ensino
Você é funcionário da Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis? Qual função? (31 avaliações)
 Sim – 29 Função: 5 auxs. de sala; 6 profªs; 6 SEs; 3 assessoras; 8 diretoras; 1 bibliotecária;
 Não - 02 – 1 sala informatizada da Rede Estadual
Em que nível e modalidade você atua:
 Educação infantil - 22
 Educação fundamental - 06
 Educação de jovens e adultos
 Ensino médio
 Ensino superior
 Educação infantil e Ensino fundamental – 02
 Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio - 01
A programação geral do seminário atendeu aos objetivos propostos para o evento?
 Sim - 30
 Não
 Em parte - 01
Justifique: para mim o que mais me chamou atenção foi a parte de Educação Infantil, demais temas foram
interessantes; encontro muito rico para socialização das práticas que mudam nossas atitudes no dia a dia
enquanto professor e estudante; possibilitou a partilha do que está (ou já) acontecendo nas unidades,com a
parceria das universidades; é sempre bom saber dos projetos feitos em outras unidades de ensino, pois é
através dos exemplos destas que temos uma base para elaborar nossos próprios projetos de ação; todos muito
interessantes, mas uma amostra muito pequena de tudo o que é produzido na REDE, mas entendo ser uma
questão de tempo,muito curto; foi possível compreender um pouco melhor o campo de atuação da GEPE;
excelente; atendeu no sentido que esse compartilhar conhecimentos, experiências, momentos reflexivos,
realmente nos possibilitou conhecer mais e melhor o que vem sendo proposto com relação as práticas
pedagógicas; no sentido de dar visibilidade aos trabalhos que vem acontecendo na REDE; atendeu, pois as
temáticas abordadas serviu para implementar a nossa ação no cotidiano da U.E; deu visibilidade as ações
realizadas na REDE através das práticas de estágio, pesquisa e extensão, estreitando cada vez mais os laços
estabelecidas entre as instituições formativas e as nossas unidades; porque foi dado visibilidade aos trabalhos
realizados na REDE, dando ênfase a teoria-prática e suas possibilidades; foi muito rico ouvir os relatos dos
estágios e estagiários, podemos participar e planejar atividades maravilhosas e diferenciadas junto as crianças;
não só atendeu como abriu leques de possibilidades ao qual nos da oportunidade de sermos ou nos permitir ser
e ter em currículo educacional melhor; sim, pois nos contemplou com vários relatos e pesquisas de todos as
modalidades de ensino; gostei, bem interessante, principalmente pelos relatos, que mostrou os cotidianos dos
estagiários e educadores nas instituições; sim, os temas bem explicados;
abriu reflexões, trocas e
possibilidades; atrelado ao tema do seminário; destacou a importância, deu visibilidade as práticas de formação
nas U.E.s contribuindo para a discussão/reflexão e avaliação das práticas pedagógicas; sim, pois apresentou
diversas modalidades de estágio, pesquisa e extensão como o proposto; foi explícito a divulgação, socialização e
reflexão sobre os projetos de estágio, pesquisa e extensão realizadas na nossa REDE; mostrou possibilidades
de estágios nas unidades, diferentes de algumas experiências já vivenciados e não proveitosas, hoje temos
novas perspectivas , muito bom.
O seminário contribuiu para a integração entre as instituições envolvidas nas práticas de estágio,
pesquisa e extensão?
 Sim - 31
 Não
 Em parte
Justifique: o evento ao meu ver, mostra a parceria, a integração entre as pessoas envolvidas; envolve a
participação de diferentes linhas e autores; cada projetos tem seus conhecimentos de maneira distinta,
agregando valores e compartilhando momentos muito especiais, todos aprendemos com isso; avalio que sim,
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pois foi possível perceber está questão; onde eu atuo como profissional já existe este trabalho – estágio;
contribuiu porque os trabalhos apresentados foi ponte que uniu e mostrou o quanto ainda se pode fazer referente
as práticas pedagógicas; sim, no sentido de dar visibilidade aos trabalhos que vem acontecendo na rede; no meu
entender contribuiu muito e precisa continuar como processo de formação, todas as unidades deveriam ser
campo de estágio e não só as próximas as universidades; estreita essas relações promovendo a integração
entre essas instituições; acredito que sim, devido seu envolvimento e interação percebido nos diálogos; já me
sinto muito mais preparada para recebe estagiários na unidade em que atuo; o seminário contribuiu para a
reflexão de como podemos contribuir para que a integração entre as instituições e as práticas de estágio
aconteçam agregadamente para o enriquecimento da qualidade educacional; contribuiu para que houvesse esse
tempo de relatos e trocas; pelos relatos e as atividades que foram relatados por vídeo nota-se o grande
integração entre ambas; contribuiu, pois há sempre o choque nas unidades, com a visão em relação aos
estagiários, gostei da pesquisa sobre os deveres de casa; é importante a presença de estagiários na instituição,
pois as vezes nos trazem novidade para desenvolver um trabalho melhor com as crianças; com certeza, o
quanto é necessário a parceria e a visibilidade do que aconteceu nas unidades; é visível a articulação das
universidades com as U. ES; conseguiu trazer visibilidade através da socialização dos estágios, pesquisa,
extensão e PIBID que aconteceram nas creches e escolas da RME, mantendo o vínculo com as instituições
formadoras; foi o evento que trouxe a visibilidade dos trabalhos realizados nas instituições, ponderando a
contrapartida de cada setor envolvido, sem a dinâmica de enaltecer apenas uma das partes; acredito que é
possibilidade de trabalho e orientação para todos, deveria ser estimulado para outras áreas ex: música, dança e
outros; contribuiu no sentido de possibilitar que todos estas partes pudessem estar juntas num processo de
reflexão;
Os relatos de experiência contribuíram para sua atuação profissional?
 Sim - 29
 Não
 Em parte - 02
Justifique: cada um trouxe um pensar diferente e nem todos nos modificam tanto e nem nos identificamos tanto,
mas tudo foi muito bom; muda o olhar durante nosso dia a dia, a questão da rotina que precisa ser alterada, mas
não pode ser deixada totalmente de lado e muitos outros assuntos abordados; agradeço a oportunidade e o
convite, retorno para a escola com o desfio de partilhar o que presenciei e provocar ainda mais a reflexão;
trabalhar como bibliotecária em uma escola de ensino fundamental exige ações para trazer os alunos para o
mundo da leitura por isso a grande contribuição dos relatos, o conhecimento dividido entre profissionais;
possibilitaram alguma reflexões referente a articulação universidade/rede pública a pensar formação, pesquisa e
extensão; porém sugiro que se viabilize o acesso aos registros e documentos apresentados; visibilidade impactar
pesquisar mais, parabéns; contribuíram no sentido de que tudo é possível, basta nos propormos e ter boa
vontade em querer fazer, abrindo novos horizontes e assim fomentar cada vez mais a nossa prática; todas as
experiências foram muito ricas e essas socializações são de extrema importância; cada relato de experiência nas
diversas áreas, mostraram possibilidades de ampliar, enriquecer as experiências que são realizadas na U.E; a
organização deste evento especialmente a qualidade dos relatos e o trabalho por trás desses relatos com
certeza contribuíram para minha atual função; porque me fez pensar em outras propostas, possibilidades na
instituição que atuo; tenho como exemplificar a importância de recebermos bem os estagiários nas nossas
unidades, onde compartilharmos conhecimentos; com certeza, são nessas horas ao qual paramos para pensar e
perceber que realmente os nossos saberes são pouco diante de tantos projetos incentivadores; para nos
mostrar o que podemos repensar nas nossas práticas pedagógicas; quando vimos trabalhos feitos por outros
profissionais e relatados com tanta veracidade, também nos faz refletir sobre nossa prática e tentarmos modificála a partir destes exemplos; tudo contribuiu para a nossa experiência profissional; um momento para pensar
como trabalhamos n unidade a inclusão, a ética; ampliou olhares; porque nos fortalecem para insistirmos na
nossa proposta de trabalho; a partir das experiências apresentadas levam a reflexão, a discussão e avaliação do
que já se faz para complexificar um avanço de possibilidades para melhorar, qualificando meu trabalho; os
relatos foram instigadores e trouxeram perspectivas para uma atuação mais coesa; nos ajuda a refletir e sair um
pouco do cotidiano e ver as pesquisas como ferramenta fundamental para as nossas ações; contribuíram para
problematizar a prática pedagógica; repensar o estar do estágio na unidade.
Faltou dizer algo mais? Escreva aqui:

Acredito que poderiam fazer um seminário voltado apenas para a educação infantil, seria
mais interessante; gostei muito de todas as socializações, me fez refletir sobre minha formação,
minha prática e firmar cada vez mais que o que quero é continuar acreditando nos bons profissionais
da escola, da rede e das universidades; quando possível abrir a oportunidade para que outros
profissionais participem das formações da rede; foi tudo ótimo, pena a falta de tempo para mais
relatos de experiência, pena não termos mais tempo para assistir aos vídeos trazidos pelos projetos
de cada escola, quem sabe um encontro de seminário maior, com mais dias, o evento está de
parabéns; pena a data não possibilitar a participação de um maior número de pessoas, pois as
temáticas foram muito interessantes e deveriam ser assistidas por mais profissionais da rede;
potencializar o processo de divulgação e não chocar com outras formações; centrosul, ampliar para
todos com um toque de cultura (balé) na abertura, eixo da vida, equipe GEPE sucesso; oportunizar
abrindo leques para que essa oportunidade se estenda não somente aos participantes presentes,
mas que seja visualizada materialmente, compartilhada por toda a rede essas práticas, muito
obrigada pela oportunidade; o único ponto negativo foi a falta de água no período vespertino do dia
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10; penso que faltou definir uma forma de organizar as formações continuada, tendo em vista a que a
pesquisa da profª Edna aponta; parabéns e que este evento se registra em outros anos, talvez
ampliar para três dias o tempo duração deste seminário; ao que foi proposto não, mas acredito que
poderia ter alguns trabalhos de estágio ou pesquisa sobre a alimentação escolar, parabéns pela
organização e o compromisso com a educação; parabenizo aos organizadores deste seminário muito
bem escolhido os temas, material rico, fiquei impressionada com o estágio sobre a copa na escola e o
da inclusão, maravilhosos; parabenizar a organização e oportunidade de participar do seminário que
foi o meu primeiro dos demais que pretendo participar para somar na minha trajetória educacional;
estava ótimo, precisamos mais e sempre; bem feito, gostei muito; parabéns, é necessário a
continuidade deste trabalho; parabenizar pelo seminário, sugiro que uma parte dele seja feito no
período noturno para que os profissionais que estão trabalhando possam assistir parte das
apresentações; as pesquisas e resultados de estágios devem ter a devolutiva para o campo onde foi
feito e para toda a rede; faltou um espaço para a crianças/alunos contarem um pouco sobre a forma
como estas ações impactaram seus cotidianos vividos nas instituições de educação da RME; penso
que os estágios deveriam ser ampliados para as demais instituições educativas, não considerar
apenas a proximidade das universidades; buscar selecionar escolas q2ue não foram atendidas com o
estágio da Pedagogia, as portas estão abertas; pena a pouca participação da rede; não me parece
proveitoso o momento final de constituição da mesa redonda, no qual a proposta é de reflexões a
partir das ações apresentadas por profissionais da educação que aparecem somente noturno em que
irão fazer suas falas (lendo os trabalhos apresentados em três turnos anteriores) e ainda, trazendo
“provocações” acerca do que pode vir a ser; o momento final na mesa redonda foi péssimo, nada
contribuiu, a profª da UDESC leu os relatos, não esteve no evento e nada tinha a contribuir.
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ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

PORTARIA Nº 109/14

INSTITUI GRUPO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais, com base na Lei Federal nº 9.394/96, Decreto Federal nº 6.755/09, Lei Municipal
7.508/07, Lei Municipal nº 379/10 e demais disposições em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho de Educação a Distância (GT- EaD),
vinculado à Gerência de Formação Permanente (GEPE).

§ 1º O GT-EaD constituir-se-á de 5 (cinco) servidores efetivos, com participação
mínima de 01 (um) representante da Diretoria de Educação Infantil e 01 (um) representante da
Diretoria de Ensino Fundamental.

§ 2º Compete a cada Diretoria com representatividade no GT-EaD designar os
respectivos servidores.

§ 3º A Coordenação do GT-EaD será exercida por um representante da
Gerência de Formação Permanente.

Art. 2° Cumpre ao GT-EaD atender as demandas relativas à definição de ações,
diretrizes e estratégias para a execução e avaliação da oferta de cursos e/ou ações
formativas, na modalidade de educação a distância, para a formação permanente dos
profissionais da educação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.

Parágrafo único. A execução do processo da formação permanente na
modalidade de educação a distância visa a uma mudança inovadora e paradigmática, cuja
convergência dos processos formativos é a valorização, a orientação do aspecto teóricoprático e a reorientação da prática educativa aos profissionais da educação.

Art. 3º São atribuições do GT-EaD:

I – Indicar as demandas de formação permanente na modalidade EaD da
Secretaria Municipal de Educação;
II – Indicar os autores dos cadernos temáticos dos cursos;
III – Acompanhar o processo de elaboração e validação dos cadernos temáticos
dos cursos;
IV – Promover a seleção e/ou indicação dos professores;
V – Participar das formações da Plataforma MOODLE e da modalidade EaD;
VI – Levantar demandas para (re)ofertas de cursos, com base nos resultados das
avaliações aplicadas no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem;
VII – Contribuir para a adequação do Plano Corporativo da EaD.

Art. 4º Para o desenvolvimento das atividades, o GT-EaD deverá otimizar,
dinamizar e potencializar o uso dos recursos físicos e materiais existentes na Secretaria
Municipal de Educação para a finalidade que se propõe.

Parágrafo único. O Centro de Educação Continuada será o espaço físico de
referência do GT-EaD, para realização dos cursos e/ou ações formativas na modalidade de
educação a distância, por meio das salas e equipamentos da Gerência de Formação
Permanente, Departamento de Eventos, Núcleo de Tecnologia Municipal e Polo UAB
Florianópolis.

Art. 5º Os cursos e/ou ações formativas, oferecidas na modalidade de educação a
distância, serão mediados por um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA,
através de materiais impressos e de apoio presencial e virtual do professor.

Art. 6º Os cursos e/ou ações formativas oferecidas pela Gerência de Formação
Permanente se caracterizarão por serem de natureza continuada, na modalidade de educação

a distância, de curta duração, e com temáticas selecionadas a partir das necessidades e
demandas educacionais levantadas pelo GT –EaD.

Art. 7º O processo de avaliação dos cursos ou ações formativas na
modalidade de educação a distância deverá seguir metodologia própria, considerando
aspectos qualitativos e quantitativos, que compreendem não só a participação dos cursistas
nos chats, fóruns e encontros presenciais, como também a execução de tarefas e/ou de planos
de ação que virão compor um conjunto de processos avaliativos, responsáveis pela promoção
ou certificação do sujeito participante.

Parágrafo único. Além dos aspectos relativos à avaliação dos cursistas, será
implementado um sistema de avaliação da oferta e das ações formativas dos cursos, que
avalia a infraestrutura, materiais educacionais, equipe de suporte, professores, ambiente de
aprendizagem, assim como o impacto e o reflexo do curso nas instituições onde atuam os
cursistas e as demandas decorrentes dessa avaliação.

Art. 8º Os casos omissos ou não previstos nesta Portaria serão resolvidos pela
Gerência de Formação Permanente.

Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições da Portaria nº 045/11.

Florianópolis, 10 de abril de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação
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1.

INTRODUÇÃO
Esse Plano foi reelaborado a partir do Plano Corporativo de Educação a Distância EaD,

produzido em 2011 pela equipe da Gerência de Formação Permanente - GEPE, em
parceria com os integrantes do Grupo de Trabalho de Educação a Distância da Secretaria
Municipal de Educação – GT-EAD, que foi instituído pela Portaria/Nº 045/11, recentemente
atualizada pela Portaria nº 109/14 no qual foram definidas as seguintes atribuições:
I - Indicar as demandas de formação permanente na modalidade EaD da Secretaria
Municipal de Educação;
II – Indicar os autores dos cadernos temáticos dos cursos;
III – Acompanhar o processo de elaboração e validação dos cadernos temáticos dos
cursos;
IV – Promover a seleção e/ou indicação dos professores;
V – Participar das formações da Plataforma MOODLE e da modalidade EaD;
VI – Levantar demandas para (re)ofertas de cursos, com base nos resultados das
avaliações aplicadas no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem;
VII – Contribuir para a adequação do Plano Corporativo da EaD.
No centro da missão da Secretaria Municipal de Educação - SME - “promover
educação de qualidade que contribua para exercício pleno da cidadania, estabelecendo
relações democráticas e participativas” - está o profissional da educação e sua íntima relação
com o conhecimento e seus processos de apropriação e socialização. Assim, a SME por
intermédio da Diretoria de Administração Escolar – DAE estruturou a GEPE com a diretriz
estratégica de renovar ou (re)orientar a prática docente.
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É consenso que na chamada “sociedade do conhecimento” a educação de sujeito com
competências voltadas ao acesso e processamento de informações provenientes das mais
variadas mídias, de modo que ele tenha condições de se apropriar criticamente de seus
múltiplos discursos é fator preponderante de desenvolvimento social.
Assim, como em outros países, pesquisas apontam para o fato de que os recursos de
mídias são pouco utilizados na educação brasileira, sobretudo pela falta de acesso dos seus
profissionais, a um modelo de formação permanente centrado em tecnologias digitais. Isso
nos remete à conclusão de que o profissional só usará tecnologias em sua prática se tiver
acesso sistematizado a partir de um programa de formação permanente.
Neste contexto, para a GEPE viabilizar sua intenção de integrar teoria educacional e
prática profissional, tecnologias e educação digital, demandas educacionais e atualização
temática, consubstanciadas em sua missão, (FLORIANÓPOLIS, 2010, p.6), que é: “Promover
a valorização e (re)orientação da ação educativa articulando cursos, estágios, pesquisa e
extensão

para formação permanente dos profissionais da RME” são necessárias ações

inovadoras.
Entretanto, em função de condicionantes materiais, o modelo atual de formação
permanente existente na Secretaria Municipal de Educação, possui entraves na continuidade
dos processos formativos, tais como:
 dificuldade no deslocamento dos profissionais das escolas ao centro de formação
permanente;
 sobrecarga em reservas e ocupações de espaços para formação, inclusive
terceirizados;
 grande demanda de profissionais para a formação, hoje a RME conta com cerca de
5.740 (cinco mil setecentos e quarenta) profissionais em atuação1;
 necessidade de estabelecer um acompanhamento e socialização de retorno à prática
profissional dos conteúdos trabalhados nos cursos;
 carência de unidade temática e consequente pulverização na oferta de cursos;
Em face desses condicionantes surgem algumas perguntas fundamentais, dentre elas:

1

Quantidade de profissionais referente a julho de 2014.
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 Quais as alternativas disponíveis para reestruturar a política de formação
permanente na RME que atenda às diretrizes da GEPE, cuja preocupação é açãoreflexão-ação da prática educacional?
 Como garantir que a concepção da oferta dos cursos tenha como fundamentos o
protagonismo do cursista, enquanto sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que
articula teoria e prática (práxis) no fazer profissional?
Buscando respostas se observa que parte dessas discussões aparece na literatura e
pesquisas recentes na temática “formação continuada” (PERRENOUD, 2000, 2001; GATTI,
2008; NÓVOA, 2009), bem como nos documentos oficiais educacionais (LDB nº 9394/96,
DCNs, CNE) inclusive no mais recente, Decreto Interministerial nº 6.755, de 29 de janeiro de
2009, que “Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério d
Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada,[...]”.
O referido decreto em seu Art. 8º, parágrafo 1º, institui que “A formação continuada
dos profissionais do magistério dar-se-á por meio de cursos presenciais ou cursos à distância
ganhando fôlego a EAD, principalmente pelo influxo decorrente da criação do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Cabe destacar que também a LDB 9394/96, aponta, em seu artigo 80, para a
modalidade a distância como meio veiculador do ensino e da aprendizagem para a formação
continuada dos profissionais da educação, trazendo subscrito em seu texto essa necessidade:
“o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas d ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e na educação continuada (BRASIL,
1996), normatizado e regulamentado pelos Decretos nº 2.494, de 10 fevereiro de 1998;
Decreto nº2.561, de 27 de abril de 1998 e pela Portaria Ministerial nº 301, de 7 de abril de
1998.
No ano de 2014, o Plano Nacional de Educação, na meta 16 destaca na “Meta 16: (...)
garantir a todos formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino”.
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No Documento-Referência CONAE 2014, Eixo VI – Valorização Dos Profissionais
Da Educação: Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho, foram
apresentadas proposições e estratégias e as responsabilidades, em relação à formação
continuada, nas quais compete aos municípios em colaboração com demais entes federados:
1.11. Definir e implementar política de formação inicial e continuada dos
profissionais da educação nos estados, DF e municípios pautada pelos princípios e
diretrizes nacionais.
(...)
1.13. Disseminar o uso das tecnologias e conteúdos multimidiáticos para todos os
atores envolvidos no processo educativo, garantindo formação específica para esse
fim.
Como se têm referência por meio de vários autores pesquisados, a EAD, por
incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, servindo-se de mídias cada
vez mais interativas, permite uma gradativa ampliação escalar do público-alvo nos processos
formativos, auxiliando na democratização e no acesso ao conhecimento para os membros do
sistema educacional brasileiro.
Assim, a resposta das questões fundamentais abordadas nas considerações anteriores,
indica como alternativa a utilização da modalidade a distância por parte da GEPE como meio
para superar os condicionantes atuais e avançar na conquista da sua missão.
2.

OBJETIVO GERAL
Fortalecer a política de formação permanente na RME por meio da inserção da oferta

de cursos na modalidade à distância com a consolidação do Plano de Formação Permanente
da EAD.

Plano de Formação Permanente na modalidade EaD – 2014

Página 8

3.

JUSTIFICATIVA
São muitas as razões para se optar pela modalidade EAD, mas a principal delas tem

relação com a preocupação central do nosso tempo (HARVEY, 2007): a relação espaçotempo. Em EAD, com acesso dos sujeitos a um ambiente virtual de ensino e aprendizagem AVEA tem-se a necessidade de ressignificação dos tempos e espaços de formação, causando
uma eliminação do espaço pelo tempo, ou seja, a sala de formação (espaço) estará disponível
de acordo com o tempo que o profissional puder lhe dedicar.
Desta forma, alguns entraves materiais como deslocamento, reservas de salas de aula
e quantidade de cursistas podem ser eliminados com o ambiente virtual.
 Não se trata apenas de modelos diferentes de oferta, em relação ao ensino
presencial, mas de um novo paradigma de educação que se vislumbra, pois a EAD possui uma
organização própria, com metodologias e instrumentos de avaliação específicos.
 Nessa concepção de educação a comunicação se estabelece por meio das TIC e de
mediadores de aprendizagem (professor articulador e professor tutor), em regime de
colaboração constante.
Outra questão premente no âmbito da GEPE é o quantitativo de educadores que
necessitam integrar o programa de formação permanente, haja vista a ampliação do quadro
funcional da educação no município de Florianópolis, que conta hoje com cerca de 5.740
profissionais.
Se considerarmos apenas a formação na modalidade presencial, o fator tempo e
recursos passam a ser otimizados para que todos os segmentos profissionais sejam
contemplados com processos formativos. Na EaD, os cursos poderão ser replicados e
reofertados com mínimas alterações estruturais ou na equipe multidisciplinar envolvida.
 A oferta de cursos na modalidade EAD no âmbito da Rede Municipal de Ensino,
tem possibilitado o processo de formação de seus profissionais, permitindo à GEPE viabilizar
sua intenção de integrar teoria educacional e prática profissional, tecnologias e educação
digital, demandas educacionais e atualização temática.
Em função desta concepção, a GEPE (FLORIANÓPOLIS, 2010, p.8), entende a
formação permanente como:
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“Processo que possibilita a construção e ressignificação de conhecimentos e o
desenvolvimento de habilidades referentes às inovações científicas, técnicas e
pedagógicas surgidas na atuação profissional”.
Está, portanto, embutida no conceito acima a ideia de que o educador, a partir da
construção e ressignificação de conhecimentos, retome o papel de protagonista de sua prática
e não seja mero reprodutor de conteúdos e técnicas de ensino e aprendizagem herdadas da
concepção fabril do trabalho.
Neste processo, concebe-se o trabalhador da educação como agente de transformações
e engajado cultural e historicamente. Além do que, outros problemas, tais como a falta de
unidade temática e retorno à prática profissional também podem ser contemplados com a
construção de uma proposta pedagógica que articule, a partir do meio digital, os
conhecimentos específicos com a atuação profissional.
Considerando o que está dito até aqui, o desafio de consolidar a modalidade a
distância como prática de formação permanente na RME de Florianópolis vem ao encontro da
implementação das Diretrizes Estratégicas do GEPE (FLORIANÓPOLIS, 2010, p.12), que
são:
1. Valorização e (re)orientação da ação educativa considerando a pessoalidade e a
profissionalidade dos sujeitos da RME
2. Visibilidade e legitimidade das ações desenvolvidas pela Gerência;
3. Organicidade do ambiente de ensino e aprendizagem
4. Gestão da informação como estratégia para a (re) elaboração de políticas públicas
de formação permanente.
A partir da análise desse contexto e focalizando a situação identificada a partir do
objetivo geral e do modelo de atendimento das demandas atuais da GEPE, devem ser
priorizadas na macroação: Oferta de cursos na modalidade EAD com a Coordenação da
Gerência de Formação Permanente com participação direta do GT-EAD.
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4.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Com propósito de atingir o objetivo preconizado por esse projeto, a GEPE procurou,

por meio de uma ação articulada em equipe, reconhecer os requisitos de qualidade para a
oferta de cursos na modalidade a distância e avaliar as alternativas e recursos disponíveis
visando estabelecer metas e estratégias engenhadas em um plano de ação que garanta a
viabilidade técnica, econômica e operacional na implementação do Projeto Corporativo de
EaD na Secretaria Municipal de Educação - SME de Florianópolis na atualidade.
4.1

Modelo Base de Concepção dos Cursos EAD
A concepção da oferta tem como fundamentos o protagonismo do cursista, enquanto

sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que articula teoria e prática (práxis) no fazer
profissional. Essa concepção está intimamente ligada às diretrizes da GEPE, cuja preocupação
é ação-reflexão-ação da prática educacional. O fluxograma da figura 01 ilustra o modelo base
de concepção e oferta de cursos.
Neste contexto, a ação formativa tem como objetivo a construção de competências e
habilidades necessárias ao profissional da educação contemporânea, conforme aponta o fluxo
de aprendizagem da figura:

Figura 01: Fluxo de aprendizagem
Desenvolvido por: Equipe GEPE
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4.2

Concepção de Aprendizagem
Parte-se do pressuposto epistemológico da aprendizagem enquanto sistema em

construção protagonizado a partir de interações sócio culturais. Assim, os cursistas são
concebidos como sujeitos de aprendizagem numa dimensão individual, coletiva e colaborativa.
A figura 2 expressa o paradigma adotado nos cursos de formação permanente da EAD,
procurando considerar a multidimensionalidade interveniente no processo de aprendizagem.

Figura 02: Dimensões da Aprendizagem
Desenvolvido por: Equipe GEPE
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4.3

Execução da oferta de cursos na modalidade a distância na RME
Os cursos oferecidos pela Gerência de Formação Permanente - GEPE caracterizam-se

por serem cursos de formação de natureza continuada na modalidade a distância e de curta
duração. As temáticas surgiram a partir das necessidades e demandas educacionais levantadas
pelas assessorias pedagógicas da SME, e reconhecidas como temáticas integradoras pela
GEPE. Os cursos têm como finalidade principal a valorização e a reorientação da ação
educativa, contribuindo, dessa forma, para melhoria da qualidade no atendimento educacional,
prestado nas unidades educativas municipais.
A concepção da modalidade tem como fundamento o protagonismo do cursista,
enquanto sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que articula teoria e prática no fazer
profissional. Essa concepção está intimamente ligada às diretrizes da GEPE, cuja preocupação
é ação-reflexão-ação da prática educacional.
4.3.1

Público
Profissionais que atuam na Rede Municipal de Educação de Florianópolis.

4.3.2

Definição dos cursos
A definição dos cursos oferecidos pela GEPE, na modalidade de educação a distância,

tem origem nas demandas e necessidades de formação dos profissionais da RME,
identificadas pela equipe da gerência em parceria com GT-EAD, subsidiados nas deliberações
das políticas públicas educacionais, no âmbito municipal, estadual e federal.
Os cursos desenvolvidos estão alinhados às temáticas integradoras definidas pela GTEAD levando em consideração os seguintes aspectos:
 interesses e necessidades dos profissionais envolvidos nos processos formativos da
SME;
 demandas que emergem de temas que transversalizam com o conhecimento escolar
e se constituem a partir de necessidades levantadas pelas políticas públicas
educacionais nacionais e tendências adotadas pela SME;
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 instrumentalização dos profissionais para reorientação da ação educativa nas
Unidades Educativas de atuação.

4.3.3 Temáticas integradoras e ementas:
Educação integral: marco conceitual: legislação, UNESCO/UNICEF – relatórios e
políticas de educação básica; historicizar a educação integral no Brasil; educação integral x
educação em tempo integral x educação complementar: aproximações e distanciamentos;
gestão na educação integral.
Gestão educacional: princípios de gestão democrática da educação; natureza da gestão
escolar; métodos e técnicas de gestão escolar democrática; autonomia escolar.
Diversidade e educação para as relações étnico-raciais: análise conceitual de
diversidade, identidade, etnicidade e cidadania; interface entre movimentos sociais e a luta
por direitos humanos; desenvolvimentos de comportamentos de combate ao racismo,
discriminação e preconceito racial no ambiente escolar.
Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação: discutir conceitos de atendimento
emergencial, educação e mitigação na construção de uma cultura prevencionista nas ações de
primeiros socorros, proteção civil e combate a princípios de incêndio refletindo em busca de
uma sociedade cada vez mais resiliente e consciente de seu papel como cidadãos preparados
para agir em situações de crise; Princípios e diretrizes sobre ações legais de proteção civil e
atendimento emergencial nas unidades educativas.
Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil: registro e análises do
proposto; registro como ferramenta que revela a prática pedagógica; concepção de
planejamento e avaliação; elementos fundamentais do planejamento; intencionalidades do
Planejamento; avaliação como processo sistemático da ação pedagógica; documentos legais
que referendam os instrumentos pedagógicos: registro, planejamento e avaliação.
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Letramento no contexto educativo: estudos sobre aprendizado e ensino de leitura e
escrita; práticas de letramento no contexto escolar, com destaque à responsabilidade dos
distintos componentes curriculares.
Gestão e ética no serviço público: princípios éticos no serviço público e legislação;
função social das instituições públicas; ação comunicativa em espaços públicos; gestão do
planejamento participativo institucional e pessoal.
5

METODOLOGIA
O curso é desenvolvido em ambiente virtual de ensino e aprendizagem – AVEA. Na

plataforma MOODLE, os cursistas contam com o apoio de professores mediadores. O
material didático inclui textos básicos, manual do cursista; guia que contém orientações para a
navegação no sistema e livros com os conhecimentos específicos das unidades. Durante o
desenvolvimento do curso, os cursistas devem fazer as leituras indicadas e realizar o plano de
ação integradora, por meio das atividades propostas dentro dos prazos, previamente,
estabelecidos em cronograma.
5. 1

Distribuição da carga horária e das unidades
O Projeto Instrucional (PI), que é de responsabilidade do professor articulador,

consiste num documento específico para cada curso e deve contemplar um modelo
instrucional composto de um conjunto de métodos e técnicas de instrução que orienta a
comunicação do professor articulador com a equipe de apoio e no planejamento das etapas do
curso. A estrutura do projeto deve especificar: como, onde, para quem e quando deverão usar
determinados materiais, recursos, técnicas e atividades de ensino-aprendizagem no curso de
acordo com os objetivos de ensino. A elaboração do PI é de responsabilidade do professor
articulador.
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Para este projeto instrucional orienta para uma carga horária de 40h, sendo distribuídas
em: 34h a distância no ambiente virtual; 6h presenciais, divididas em dois encontros com
presença obrigatória.
Dependendo do projeto será possível a flexibilização do planejamento conforme
demanda de cada curso, um encontro presencial opcional, acrescentando 2h na carga horária.
Dessa forma, o planejamento é estruturado conforme as etapas:
1ª Etapa – Introdução a EaD: destinado à ambientação na plataforma MOODLE:
apresentação do curso e dos professores, guia do cursista e metodologia de avaliação;
formatação de perfil, elaboração de cronograma de estudo, apresentação no fórum de
interação geral. Conceitos referentes à EaD e aos recursos disponíveis no ambiente virtual
(vídeo, foto, software de apresentação,editor de texto, blog ou outros aplicativos) para o Plano
de Ação Integradora.
2ª Etapa – Unidades 1, 2 e 3: conceitos específicos do curso, definição temática e
problematização, contextualização, questões norteadoras, sistematização e elaboração da
Plano de Ação Integradora.
3ª Etapa - Ação Integradora: orienta a socialização do Plano de Ação Integradora e
será disponibilizado concomitante nos módulos 1,2 e 3.
Tabela 1: Estrutura do curso da EAD-SME

Desenvolvido por: Equipe GEPE
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5.2

O Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA
O curso será desenvolvido na plataforma MOODLE (Modular Object

Oriented

Dynamic Learning Enviroment). Este sistema foi desenvolvido de forma colaborativa, com
código aberto livre e gratuito que possibilita a intervenção administrativa de cursos na Web. O
sistema possui diversos recursos de interação: correio eletrônico (e-mail), chat, fórum de
discussão, textos online, mural de recados, espaço para atividades de ensino-aprendizagem.
As ferramentas de comunicação e interação entre os atores priorizarão aquelas
disponíveis no AVEA, como por exemplo:
 Fórum geral de notícias;
 Fórum permanente de apoio técnico;
 Fórum de interação geral;
 Fórum temático para cada tópico;
 Chat, wiki, webconferência e blog quando necessários e adequados ao
desenvolvimento do curso;
 Diário.
Em consonância com o princípio pedagógico de aprendizagem colaborativa, exige-se
do processo de avaliação a processualidade necessária ao desenvolvimento de competências
teórico-práticas.
Neste contexto, cada unidade do curso requer uma atividade de avaliação, com prazo
definido para postagem no AVEA.
5. 3

Elaboração e disponibilização do material didático
O material didático será disponibilizado em livros que serão impressos e/ou postados

no AVEA em formado PDF.
Todos os materiais impressos e disponibilizados no AVEA receberão tratamento
técnico adequado, revisados ortograficamente e avalizados pelo GT-EAD.
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5. 4

Composição da Equipe
O processo educacional, desde a concepção, a elaboração e a implementação de um

curso necessita de uma linha cronológica formal e um compromisso explícito desde a equipe
de coordenação até toda equipe multidisciplinar envolvida na implementação do curso.
A coordenação orienta o trabalho dos diversos atores envolvidos na formação
continuada, é responsável pelo acompanhamento do acesso dos cursistas, questões
administrativas e técnicas.
5. 5

Acompanhamento e avaliação da aprendizagem
Cabe ao Professor articulador o acompanhamento pedagógico e avaliação da

aprendizagem dos cursistas.
O professor articulador atua com os cursistas, apresenta os conceitos e as atividades,
ao longo do curso, mobiliza os cursistas no levantamento da problemática no seu ambiente
profissional por meio de atividades que vai favorecer debates, reflexões de maneira
colaborativa com os demais participantes. Promove e orienta o desenvolvimento do Plano de
Ação Integradora que é o projeto de intervenção que visa desencadear a reflexão-açãoreflexão da prática profissional, a partir da temática abordada no curso.
Importante destacar que o professor articulador é professor da Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis.
A seguir estão relacionadas às atribuições do Professor Articulador:
5. 5. 1 Atribuições do Professor Articulador
 Propor para coordenação do programa o Projeto Instrucional do seu curso de acordo
com a concepção da EaD e o objetivo do seu curso e apresentar os textos e
atividades para a alimentação no AVEA;
 participar das atividades de capacitação e avaliação do curso;
 Acompanhar o acesso, as atividades, as avaliações e fornecer o feedback individual;
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 Acessar o AVEA com frequência diária, garantindo que os cursistas tenham retorno
as suas dúvidas no período máximo de 24h;
 Observar se os cursistas estão cumprindo o cronograma;
 Dar orientação pedagógica à distância aos cursistas, estimulando debates,
objetivando instigar os cursistas à reflexão, incentivar e estruturar a aprendizagem
interativa e colaborativa;
 Manter a coordenação informada sobre as ausências e dificuldades de frequências
dos cursistas.
 Monitorar durante e ao final do curso a frequência dos cursistas e entregar um
relatório final à coordenação;

5. 6 Atividades
As atividades têm como objetivo aprofundar os conceitos, desenvolver competências e
habilidades relacionadas à autonomia, reorientação da prática educativa no ambiente
profissional e escolar das unidades educativas da SME.
5. 6. 1 Primeira Etapa
Explorar o ambiente, formatar o perfil, apresentar no AVEA e elaborar cronograma de
estudos.
5. 6. 2 Segunda Etapa
Unidade 1: definir a problemática do Plano de ação integradora;
Unidade 2: contextualizar a problemática definida, relacionar os conceitos do curso
com a realidade educacional.
Unidade 3: sistematização do Plano de Ação Integradora.
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5. 6. 3 Terceira Etapa
Apresentação do Plano de Ação Integradora e, ou socialização do relato de experiência.

6

CERTIFICAÇÃO
Para a conclusão do curso e o direito ao certificado, é necessário realizar pelo menos

75% das atividades propostas, manter frequência no AVEA, elaborar e apresentar o Plano de
Ação Integradora e participar dos encontros presenciais obrigatórios. A SME é a responsável
pela emissão do certificado dos cursos.

7

CONSIDERAÇÕES
A Educação a Distância não se inscreve num outro universo da educação, pelo

contrário, as preocupações com a sua qualidade e universalização são as mesmas enfrentadas
por todos os níveis e modalidades apresentadas por ela. Por outro lado, apresenta-se como
uma modalidade pulsante, rica em possibilidades advindas de um mundo mergulhado em
tecnologias de informação e comunicação.
As novas cartografias que emergem na EAD nos levam a refletir para além do clássico
aprender e ensinar. O estabelecimento de redes de colaboração e aprendizagem abrem um
universo incomensurável de relações e interações que tendem a estruturar um novo modo
pensar dos seus atores, originando um novo sujeito epistêmico.
Utilizar a EaD nos processos de formação permanente dos profissionais da SME é
buscar este novo sujeito epistêmico, um sujeito capaz de agir dialogicamente, gerenciar sua
própria formação com autonomia e exercer criticamente seu “ofício” de educador.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação procura, mediante um Plano de
Formação Permanente da EAD, proporcionar a formação permanente para os profissionais de
educação da RME, tendo em vista a:
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 Democratização do acesso à formação permanente;
 Dinamização do tempo-espaço de aprendizagem;
 Metodologia que permite refletir a prática profissional;
 Letramento digital.
Além dessa possibilidade de formação permanente, é imperioso destacar que o Plano
de Formação Permanente na Modalidade EAD atua com duas categorias a serem reconhecidas
como o diferencial para a sua oferta e implementação:
A metodologia adotada: a metodologia para a viabilização da oferta de formação
permanente está pautada na missão da GEPE, que enfatiza a valorização e a (re)orientação da
ação educativa dos profissionais da educação da RME, instaurando um modelo que busca
oferecer a esse profissional subsídios para que ele possa realizar a transposição didática
necessária para a resolução de problemas no seu espaço de atuação profissional.
Viabilidade técnico-pedagógica: a SME possui espaços, profissionais qualificados e
condições técnicas para a viabilização da educação a distância. O grande diferencial deste
projeto é a potencialização, dinamização e otimização desses recursos.
Estas categorias remetem às mudanças de atitudes e posturas, enquanto instituição
pública voltada à educação de qualidade e dos profissionais que dela fazem parte, na medida
em que há muito tempo vem fomentando a educação digital e virtual por meio de uma Política
de Tecnologia Educacional reconhecida e referenciada no âmbito nacional.
 Toda a tecnologia disponível deve ser utilizada a favor das necessidades
administrativas e técnico-pedagógicas, por isso, a necessidade de formação
permanente;
 Avaliar custos, potencialidades e investimentos a serem intensificados;
 A interface com redes sociais, ambientes e outros recursos externos.
E, por fim, fortalecer e ampliar uma cultura institucional de conscientização e
valorização da proposta da EaD como mais uma possibilidade de formação permanente para
os profissionais da Educação do Município de Florianópolis.
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VI JORNADA DA FORMAÇÃO PERMANENTE
NA EAD
Florianópolis, 15 de setembro a 17 de novembro de 2014
Centro de Educação Continuada – Florianópolis – Santa Catarina

ANEXO XXVIII
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA
Missão
Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania,
estabelecendo relações democráticas e participativas.
Objetivo
Democratizar a oferta de Formação Permanente da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis
por meio de cursos na modalidade Educação a Distância - EAD utilizando as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) para a flexibilização do tempo e do espaço, desenvolvendo,
nesse processo de formação, ações autônomas e a colaboração entre os participantes.
Histórico
Até dezembro de 1985, a Educação no âmbito da Administração Municipal de Florianópolis era
coordenada pela Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. O Departamento de
Educação (1979) possuía 544 profissionais entre estatutários, substitutos e bolsistas. Atendia
6.650 alunos, distribuídos em 33 Unidades Educativas do Ensino Fundamental e Educação
Infantil. Por meio da Lei nº 2.350, de 27/12/1985, foi criada a Secretaria Municipal de Educação,
com a transferência de todos os órgãos vinculados. Em 27/12/07, com a publicação da Lei nº
7.508, foi implantado o Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis. No ano de 2009, por meio
da Lei Complementar nº 348/2009, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação foi ampliada,
com o objetivo de atender as demandas atuais na área educacional. No ano seguinte, com a
publicação da Lei Complementar nº 379, de 15 de janeiro de 2010, foi aprovado o Plano Municipal
de Educação de Florianópolis, que definiu diretrizes e metas até o ano de 2019, em todos os
níveis e modalidades de ensino e em todas as redes de ensino do Município de Florianópolis.
Estrutura e Funcionamento Atual
O Município de Florianópolis tem características físicas peculiares: é constituído por uma parte
insular (97,23%) e uma parte continental (2,77%), somando uma área total de 436,5 km2 e,
população de 421.240 habitantes, conforme censo demográfico de 2010. Em 2011, o percentual
das crianças atendidas em creches passou para 43,8% e, em pré-escola, para 99,5%, havendo
uma evolução positiva no atendimento. Cabe ressaltar que o MEC, em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, encomendou a pesquisa sobre a qualidade da educação
infantil, que foi realizada pela Fundação Carlos Chagas em 2009 e 2010, em seis capitais
brasileiras. O município de Florianópolis apresentou índices acima da média nacional. O Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Ministério da Educação, demonstra que
as escolas de Florianópolis obtiveram média acima da nacional. Florianópolis recebeu, em 2007,
do Ministério da Educação - MEC, o Selo Cidade Livre do Analfabetismo. Em 2010 atingiu a taxa
de 2,09% de analfabetismo entre a população de 15 (quinze) anos ou mais, tornando-se a capital
com menor índice. O último IDEB 2011 configurou-se nos anos iniciais com um índice de 6.0 e
nos anos finais com o índice de 4.6. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino está constituída de
130 unidades Educativas, sendo 84 da Educação Infantil e 37 do Ensino Fundamental, além de 9
Núcleos da Educação de Jovens e Adultos, todos responsáveis pelo atendimento de cerca de 28
mil crianças, jovens e adultos. Em 2013, Florianópolis ficou em 5º lugar em relação ao IDHM,
entre todos os municípios brasileiros. Estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mais
de 5 mil profissionais, entre servidores efetivos, substitutos/temporários, terceirizados e
comissionados. A totalidade dos professores efetivos possui formação em nível superior, sendo
que 74,14% possuem Especialização, 10,22% Mestrado e 0,72% Doutorado. Somente no ano de
2014, a licença para Aperfeiçoamento Profissional, com ônus, está beneficiando 41 servidores,
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação na área de educação e/ou atuação,
sendo 17 em nível de mestrado e 24 em nível de doutorado.

VI JORNADA DA FORMAÇÃO PERMANENTE
NA EAD
Florianópolis, 15 de setembro a 17 de novembro de 2014
Centro de Educação Continuada – Florianópolis – Santa Catarina

EVENTO
Justificativa de Apoio
A Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, por meio da Gerência de Formação
Permanente, visa realizar a VI Jornada da EaD na Formação Permanente para os profissionais da
Rede Municipal de Ensino. A proposta visa a valorização e a (re)orientação da ação educativa,
abordando vários temas de relevância e interesse dos profissionais da Educação Básica: Gestão
Educacional; Letramento no contexto educativo; Planejamento, registro e avaliação na Educação
Infantil; Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação; Gestão e ética no serviço público.
A metodologia da EaD possibilita a democratização ao acesso à formação permanente, por meio
da dinamização do tempo-espaço e letramento digital no Ambiente Virtual de Ensino
Aprendizagem (AVEA). Os cursos de formação continuada são de curta duração, com carga
horária de 40 horas, sendo 34 horas a distância e 6 horas presenciais em dois momentos, no
início e final do curso. No decorrer dos cursos serão apresentados os conteúdos e os conceitos
específicos, nos quais os cursistas deverão relacionar estas teorias com a sua prática, a partir
desses estudos e reflexões, elaborar um Plano de Ação Integradora a ser aplicado em seu
ambiente profissional. Serão disponibilizados materiais didáticos em pdf, no AVEA e na versão
impressa. A concepção desta formação tem como fundamentos o protagonismo do cursista
enquanto sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que articula teoria e prática (práxis) no
fazer profissional. Destaca-se a relevância do fomento da CAPES na formação dos profissionais
na educação básica do Município de Florianópolis, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da
qualidade no atendimento educacional prestado nas unidades educativas.
Finalidades do Evento
Democratizar a formação permanente dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis, como também a atualização temática que discuta questões relevantes que
perpassam a vivência de seu cotidiano estabelecendo uma relação dinâmica entre a teoria
educacional e a prática profissional debatendo sobre: letramento, qualificação das práticas
pedagógicas, proteção civil, conhecimento político, gestão democrática e participativa,
planejamento e avaliação, atitude e ética na educação.
Adotar uma metodologia na EaD que utilize as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC,
como recurso para incentivar o profissional da educação a ter uma postura de protagonista em na
construção dos seus saberes. Assim, colaborar na construção e ressignificação de seus
conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades referentes às inovações
pedagógicas, científicas e técnicas apresentadas na atuação profissional.
Contribuição para os profissionais da Educação Básica
Contribuir para democratização da formação continuada do profissional da educação da Rede
Municipal de Ensino, com apresentação de temáticas que possibilitem a discussão de questões
relacionadas às práticas pedagógicas, técnicas e científicas. Promover a utilização das
Tecnologias da Educação e Comunicação para a inclusão digital, estimulando para ações
autônomas e colaborativas na sua atualização permanente.
Público Alvo
Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
Histórico de Eventos Anteriores
A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis - SME, por meio da Gerência de Formação
Permanente – GEPE, implantou em 2011, a oferta de cursos na modalidade de Educação a
Distância – EaD para todos os profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis - RME.
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A proposta daquele ano visava atender 200 profissionais, para tanto foram ofertados quatro
cursos com 50 vagas cada: Gestão Educacional; Educação Integral, LIBRAS: língua, linguagem e
comunicação; Diversidade e educação para as relações étnico-raciais.
Desde então, a Gerência de Formação Permanente vem incluindo em sua formação continuada
cursos na modalidade a distância, ofertando, até o momento, em torno de 1500 vagas.
Importante destacar que a Secretaria Municipal de Educação sempre teve como princípio a
valorização dos profissionais da Rede municipal de ensino de Florianópolis, por meio da
formação continuada.
Devido a ampliação da rede física e conseqüentemente da ampliação do número de profissionais,
propomos a VI Jornada da Formação Permanente na EaD, que visa a ampliação da oferta da
formação continuada aos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis.
Para a realização do evento é necessário recursos para a ampliação da hospedagem do Ambiente
Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) e impressão do material didático em cadernos temáticos
de cinco cursos: Gestão Educacional; Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação;
Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil; Letramento no contexto educativo;
Gestão e ética no serviço público. Com 50 vagas cada curso, totalizando 300 vagas. Os
ministrantes dos cursos são profissionais da rede com experiência no tema, denominados
professores articuladores que devem realizar a mediação dos cursistas com os conceitos e o
acompanhamento da frequência no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem – AVEA. No
decorrer deste processo formativo, os cursistas devem desenvolver o Plano de Ação Integradora
que consiste em um projeto a ser desenvolvido no ambiente de trabalho, com o propósito de
promover a ação-reflexão-ação de sua prática profissional.
LOCAL DO EVENTO:
Centro de Educação Continuada - CEC
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Centro - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
CEP: 88015-420
INSCRIÇÃO E PÚBLICO ALVO:
A Inscrição será gratuita e efetuada exclusivamente pela internet no portal do evento
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Público alvo: Profissionais efetivos e substitutos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
CERTIFICAÇÃO:
O certificado será emitido e registrado pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Para a conclusão do curso e o direito ao certificado, os participantes devem realizar pelo menos
75% das atividades propostas, manter a frequência no AVEA, elaborar e apresentar o Plano de
Ação Integradora e participar dos dois encontros presenciais obrigatórios. A SME é a responsável
pela emissão do certificado dos cursos.
ORGANIZAÇÃO:
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Gerência de Formação Permanente
Telefones 21065922 e 21065923
e-mail: ead.sme.pmf@gmail.com
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:
Comissão Organizadora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chames
Gisele Pereira Jacques
Ana Elisa de Moura Miotto
Luciana Augusta Prado Higino da Silva
Marta Rossetto Nunes
Mariza Aparecida Meksenas
Ronilda Maria Machado Ventura
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A implantação da modalidade de educação a distância na formação
continuada da rede municipal de ensino de Florianópolis
A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis é constituída de 131 unidades educativas: 86
da Educação Infantil, 36 do Ensino Fundamental e 10 Núcleos de Educação de Jovens e Adultos,
atendendo, aproximadamente, 28 mil pessoas: crianças, jovens e adultos e idosos.
Essa rede possui mais de cinco mil profissionais, entre servidores efetivos, substitutos,
terceirizados e comissionados. Dentre os professores efetivos, a totalidade possui formação em nível
superior e, destes, mais de 85,08% são pós-graduados, sendo: 74% com especialização, 10,22% com
mestrado e 0,72% com doutorado.
A valorização dos profissionais da educação por meio da formação continuada tem sido uma
política da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Contemplada na legislação desde a
LDB 9394/1996, que forneceu as bases para a formação de professores e demais profissionais da
educação, indicando a formação em serviço como mote para a valorização e aperfeiçoamento desses
profissionais.
O Decreto 6755/2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, reitera, como princípio, no inciso XI do Art. 2º: “a formação
continuada entendida como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrarse ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente”.
Com a publicação da Lei Complementar 379/2010, entra em vigor o Plano Municipal de
Educação de Florianópolis que, no eixo temático “formação e valorização dos trabalhadores da
educação”, afirma: “A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de
melhoria permanente da qualidade da educação e tem como finalidade a reflexão sobre a prática
educacional e a busca do aperfeiçoamento técnico, ético e político”.
Visando acompanhar atuais políticas educacionais, o crescimento da rede municipal de
ensino e cumprir a sua missão de "Promover educação de qualidade que contribua para o exercício
pleno da cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas", a Secretaria Municipal de
Educação – SME, em 2009, altera a sua estrutura organizacional, por meio da Lei Complementar
348/2009, e cria a Gerência de Formação Permanente - GEPE com a intencionalidade de propor,
articular e consolidar a política de formação continuada dos profissionais da educação.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico da GEPE, ações formativas são todo o
processo que possibilita a construção e ressignificação de conhecimentos e o desenvolvimento de
habilidades referentes às inovações científicas, técnicas e pedagógicas ocorridas no âmbito da
atuação profissional, elegendo cursos presenciais e a distância, bem como acompanhamento de
estágios curriculares, pesquisas e projetos de extensão conveniados com universidades locais, como
possibilidades para a formação continuada dos profissionais da rede.
Nesse contexto, a proposta de formação na modalidade de educação a distância (EaD) segue
os princípios das diretrizes da Gerência de Formação Permanente, em articulação com as demais
diretorias da SME, possibilitando a ação-reflexão-ação, respeitando e valorizando a individualidade
do profissional no seu processo formativo: No sentido de reestruturar sua política de formação, a
SME, por meio da GEPE, procurou meios de inserir a modalidade de educação a distância na
formação dos profissionais da rede.
Esta iniciativa buscou a democratização do acesso à formação continuada para mais de cinco
mil profissionais, com a dinamização do tempo-espaço de aprendizagem, intermediado pelas
tecnologias de informação e comunicação (TIC), a partir de uma metodologia que permita refletir a
prática profissional e o letramento digital, na perspectiva da constituição de um “novo sujeito
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epistêmico, capaz de agir dialogicamente, gerenciar sua própria formação com autonomia e exercer
criticamente o seu ofício de educador” (FLORIANÓPOLIS, 2011).
A modalidade de educação a distância requer uma dinâmica peculiar quanto ao seu
planejamento, pois o desenvolvimento de um curso depende da organização de um conjunto de
atividades exercidas por diferentes profissionais, como por exemplo: suporte técnico para
disponibilizar o curso na internet; professores autores para elaborar o material didático;
diagramadores para realizar a editoração do material; técnicos especializados em mídias digitais para
desenvolver e publicar os conteúdos e atividades no ambiente virtual de ensino e aprendizagem
(AVEA), profissionais para montar o sistema de inscrição dos cursistas, docentes para ministrar as
aulas.
É uma estrutura complexa, onde se destaca a importância do trabalho em equipe: desde sua
implantação pelo suporte técnico até a mediação realizada pelos professores articuladores.
No decorrer deste relatório, estaremos descrevendo os procedimentos para a implementação
desta experiência, e alguns dos resultados já obtidos.
1.1 Levantamento de dados e/ou diagnóstico inicial
1. 1. 1 Relatório da Gerência de Formação Permanente - Educação a Distância – 2010 a 2013
1.1. 1. 2 Relatório da Gerência de Formação Permanente - Educação a Distância – 2010
A partir do segundo semestre de 2010 com o objetivo de “reestruturar a política de formação
permanente na RME por meio da inserção da oferta de cursos na modalidade a distância”
(Florianópolis, 2011, p.8), a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SME), através da
Gerencia de Formação Permanente (GEPE), que contou com a participação de um representante do
NTM/DIREC, e com a consultoria em educação a distância do professor Dr. Jorge Luiz Silva
Hermenegildo (IFSC) produziu o Projeto Corporativo de EaD.
O Projeto Corporativo da EaD buscou a democratização do acesso à formação permanente,
com a dinamização do tempo-espaço de aprendizagem, por meio de uma metodologia que permitisse
refletir a prática profissional e o letramento digital, na perspectiva de constituição de um novo
sujeito epistêmico, capaz de agir dialogicamente, gerenciar sua própria formação com autonomia, e
exercer criticamente seu 'ofício' de profissional da educação (Florianópolis, 2011, p. 18).
3.2. 1 Relatório da Gerência de Formação Permanente - Educação a Distância – 2011
Em abril de 2011, com o objetivo de implementar o Projeto Corporativo da EaD, foi criado
o Grupo de Trabalho em Educação a Distância (GT EaD), formado por representantes das Diretorias
da SME, sob a coordenação da professora Regina Bittencourt Souto, representante da GEPE, o
grupo foi assim constituído:
Gerência de Formação Permanente: Deisi Cord, Jerusa Gonzaga Laus e Luciana
Augusta Ribeiro do Prado
Diretoria de Educação Infantil: Jairo Norberto Pereira
Diretoria de Ensino Fundamental: Ana Paula Netto Carneiro
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Diretoria de Educação Continuada: Claudia Teixeira, Lucília Ipiranga e Mauren Vieira.
Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando: Maeli FAE
O grupo de trabalho recebeu apoio da consultoria em EaD do professor Dr. Jorge Luiz
Silva Hermenegildo e do professor Jean Carlo Bilhan (Conexão Educar) como administrador do
Moodle e do AVEA bem como, na capacitação do grupo em produção de cursos e edição na
plataforma Moodle.
A Gerência de Formação Permanente coordenou o Grupo de Trabalho de Educação a
Distância (GT EaD), executou a organização e planejamento da oferta dos cursos, definindo o
modelo partindo das demandas dos profissionais no processo formativo da RME.
Coube ainda ao GT EaD, indicar e convidar os professores autores, professores
articuladores e professores mediadores, e deliberar sobre suas atribuições, assim como, estruturar os
materiais educacionais, disponibilizar estrutura física e tecnológica, promover a formação dos
professores mediadores e professores articuladores organizando o processo de inscrição e
composição das turmas.
Os cursos desenvolvidos tiveram a carga horária de quarenta horas, sendo seis horas
presenciais e trinta e quatro horas à distância, distribuídas em oito semanas, os cursos foram
estruturados em tópicos, integrados entre si, que articularam à ação profissional dos cursistas,
possibilitando assim um movimento de ação-reflexão-ação.
Os cursos foram desenvolvidos no ambiente virtual de ensino aprendizagem (AVEA), na
plataforma MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment) 1 , com acesso
seguro por meio de login e senha, possui diversos recursos de interação: correio eletrônico (e-mail),
chat, fórum de discussão, textos online, mural de recados, espaço para atividades de ensinoaprendizagem.
As temáticas abordadas nestes cursos surgiram a partir das necessidades e demandas
educacionais levantadas pelas Diretorias da SME, e reconhecidas como temáticas integradoras da
Formação Permanente da SME.
São estas as temáticas: Gestão de Processos Educacionais, Educação integral, Educação
Inclusiva, Diversidade, ERER, Desenvolvimento Humano (infantil, adolescente e andragogia),
Aprendizagem, Avaliação, Educação ambiental, Educação para as Mídias e Leitura e Escrita
Compromisso de Todas as Áreas.
A partir destas temáticas, foram ofertados de agosto a outubro de 2011, com uma turma de
cinquenta vagas cada, os seguintes cursos: Gestão Educacional, Educação Integral, LIBRAS: língua,
linguagem e comunicação e Diversidade e educação para as relações étnico-raciais.
Cada curso contou com um professor articulador e um professor mediador responsável.

Curso
Educação Integral

Equipe EAD - 2011
Professor mediador
Fernanda da Silva Lino

Gestão Educacional

Fábio Tomaz Alves

1

Professor articulador
Claudia Maria Francisca
Teixeira
Deisi Cord

O Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem da Secretaria Municipal de Florianópolis. Disponível em:

http://smeflorianopolis.nucleoead.net/moodle/
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Diversidade e educação Karina de Araújo Dias
para as relações étnicoraciais

Jerusa Gonzaga Laus

LIBRAS:
língua, Clarissa Motta de Almeida
linguagem e comunicação

Jairo
Norberto
Pereira
(substituiu Lucília Collares
Ipiranga em agosto de 2011)

Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

Os professores mediadores e professores articuladores participaram do curso de formação
“Educação a distância na formação permanente”, com duração de quarenta horas, ministrado
pelos professores consultores, que capacitaram este grupo de profissionais da RME em relação à
formação na modalidade EaD e no MOODLE. Participaram também de mais quatro horas de
formação com os professores autores dos cursos que iriam trabalhar em parceria.
Para o desenvolvimento dos cursos, também foram elaborados cadernos de apoio aos
cursistas, sendo: o “Guia do cursista” que apresenta o modelo e a concepção dos cursos na
modalidade a distância do programa de formação permanente da SME. O caderno de “Introdução à
EaD e ao Ambiente Virtual” que orienta aos cursistas sobre as principais informações da educação
na modalidade a distância e do Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem – AVEA.
Foi elaborado, ainda, um caderno temático referente a cada curso ofertado, no qual foram
apresentados os conteúdos e conceitos específicos do curso, este material serviu como um orientador
do percurso formativo dos cursistas.
Para a elaboração destes cadernos temáticos, os professores autores receberam orientações
quanto aos encaminhamentos da produção dos cadernos temáticos e o “Guia de referência para
produção de Material”, produzido pela Gerência de Formação Permanente.
Os cadernos temáticos foram analisados e validados pelo GT-EaD juntamente com a
coordenação da EaD. Após validação os cadernos temáticos, assim como os cadernos de apoio
foram diagramados, publicados e impressos para serem distribuídos entre os cursistas.
No dia 03 de agosto, aconteceu a aula inaugural dos cursos de Educação a Distância da
Gerência de Formação Permanente. O evento foi realizado no Auditório do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, com o palestrante João Vianney (UNISUL). Todos os inscritos
nos cursos foram convidados, quem participou deste momento recebeu 2 horas a mais na carga
horária total do curso.
Com a finalização dos cursos ofertados, no mês de novembro, a coordenação da EaD
apresentou a avaliação destes ao GT-EaD, que a encaminharam para suas respectivas Diretorias de
Ensino. A partir da análise dessas avaliações, as Diretorias apresentaram as demandas para o ano de
2012 em reunião de organização do Plano Geral de Formação da SME, através de seus
representantes, e sugeriram temas para a próxima oferta de cursos na modalidade da EaD.
Após levantamento das demandas para 2012 e indicação dos temas pelas diretorias, o GTEaD deu início ao planejamento para a oferta dos cursos em EaD, para o ano de 2012.
Definiu-se então que em abril de 2012 seriam re-ofertados os mesmos cursos de 2011,
Gestão Educacional, Educação Integral, LIBRAS: língua, linguagem e comunicação, Diversidade e
educação para as relações étnico-raciais. Com a previsão de duas turmas para cada curso, totalizando
oito turmas, sendo que cada curso contaria com a participação de um articulador e dois mediadores,
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que após avaliação da primeira oferta, passam a ter suas funções reelaboras em relação ao projeto
corporativo.
Professor Articulador: planejar o curso, elaborar o projeto pedagógico e o plano instrucional.
Acompanhar a atuação dos professores mediadores. Dialogar e mediar os conteúdos nos fóruns.
Professor Mediador: mediar os conteúdos/conceitos planejados no plano instrucional, orientar nas
atividades, encaminhar relatórios semanais para o articulador. Acompanhar as freqüências dos
cursistas no AVEA, com a meta de que se não houver não acesso ao AVEA em três dias, por parte
do cursista, fazer contato telefônico no plantão de dúvidas que será presencial com duração de 2h
por semana.
A escolha dos profissionais para atuarem como articulador ocorreu por meio da consulta do
“Banco de Dados de Professor Formador/Catálogo de Dissertações e Teses”2 (ANEXO 7), que é
uma publicação da Gerência de Formação Permanente, que visa potencializar a atuação dos
servidores e pesquisadores na formação continuada da Secretaria Municipal de Educação, que
consta a relação dos servidores e pesquisadores externos que possuem suas pesquisas realizadas no
âmbito da Rede Municipal de Ensino. Além da consulta, o GT-EaD, indicou e convidou os
articuladores e mediadores para a re-oferta dos cursos em abril de 2012, que foram:
Equipe EAD – 2012 – 1º Semestre
Curso
Professor articulador
Professor mediador
Gestão Educacional
Daniel Godinho Beger
Adriana Ferrari
LIBRAS: língua, linguagem Mauren Medeiros
Maria Eloiza de Macedo
e comunicação
Clarissa Motta de Almeida
Diversidade e educação para Karina
Sandra Regina Pires
as relações étnico-raciais
Daieli Althaus
Educação Integral
Cláudia Maria Teixeira
Fernanda Lino
Silvane Dalpiaz do Carmo
Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

Também foram definidas as temáticas para os novos cursos, com oferta em agosto de 2012,
Educação, prevenção e sustentabilidade (patrimonial, ambiental, alimentar/nutricional, sexual,
trânsito, paz, drogas e primeiros socorros); Gestão Educacional II (Legislação Educacional,
Recursos, Relações Interpessoais/Mediação/Assédio Moral); Planejamento, Registro e Avaliação e
Letramento (Leitura e Escrita, Linguagem Verbal e Não Verbal, Educação Matemática).
Após definidas as temáticas o GT-EaD indicou e convidou os professores autores dos
cadernos temáticos para os novos cursos, que participaram de formação específica para elaboração
do material para agosto de 2012.
PROFESORES AUTORES - 2012
Curso

2

Professor autor

O “Banco de Dados de Professor Formador/Catálogo de Dissertações e Teses” está disponível no site:

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Educação, prevenção e sustentabilidade
(patrimonial, ambiental,
alimentar/nutricional, sexual, trânsito, paz,
drogas e primeiros socorros)
Gestão Educacional II (Legislação
Educacional, Recursos, Relações
Interpessoais/Mediação/Assédio Moral)
Planejamento, Registro e Avaliação

Charles Shnorr

Letramento (Leitura e Escrita, Linguagem
Verbal e Não Verbal, Educação
Matemática).

Silvia Oliveira

Lidnei Ventura

Gisele Vasconcelos

Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

3.2. 2 Relatório da Gerência de Formação Permanente - Educação a Distância – 2012
No início do ano de 2012, objetivando dar continuidade a implementação do Projeto
Corporativo da EaD, o Grupo de Trabalho de Educação a Distância (GT EaD) reuniu-se, ainda sob a
coordenação da professora Regina Bittencourt Souto (GEPE) , mas com alteração de alguns
representantes das diretorias, ficando o GT-EaD assim constituído:
Gerência de Formação Permanente: Beatriz de O. e S. Monguilhott Martins, Deisi Cord e
Luciana Augusta Ribeiro do Prado
Diretoria de Educação Infantil: Marlise Oestreich
Diretoria de Ensino Fundamental: Daniel Godinho Berger
Diretoria de Educação Continuada: Claudia Teixeira, Maria Eloiza de Macedo
Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando: Maeli Fae
O GT-EaD continuou contando durante todo o ano, com a consultoria em EaD do professor
Dr. Jorge Luiz Silva Hermenegildo e do professor Jean Carlo Bilhan (Conexão Educar) como
administrador do MOODLE e do AVEA bem como, na capacitação do grupo em produção de cursos
e edição na plataforma MOODLE.
Coube ao Grupo de Trabalho de Educação a Distância (GT EaD) durante este ano, organizar
e planejar a re-oferta dos cursos que já tinham sido oferecidos em 2011.2, e a oferta dos novos curso
previstos no planejamento para 2012.2.
Os professores articuladores e professores mediadores dos cursos são profissionais da RME,
que foram sugeridos pelos professores autores dos cursos e indicados pelo GT-EaD, sendo que os
professores articuladores eram também integrantes do GT-EaD.
Nos meses de abril a junho, foram re-ofertados os cursos de Gestão Educacional, LIBRAS:
língua, linguagem e comunicação, Diversidade e educação para as relações étnico-raciais e
Educação Integral. Para cada curso foram ofertadas duas turmas com sessenta vagas cada
contabilizando um total de cento e vinte vagas ofertadas por curso.
Para efetivar esta oferta então, foi necessário constituição de uma equipe com um professor
articulador e dois professores mediadores para cada curso.
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Os professores mediadores e professores articuladores participaram do curso de formação
“Educação a distância na formação permanente”, com duração de vinte horas, ministrado pelos
professores consultores, e que capacitaram este grupo de profissionais da RME em relação à
formação na modalidade EAD e no MOODLE.
Durante todo o planejamento e desenvolvimento dos cursos no primeiro semestre de 2012,
foram organizadas pela coordenação da EAD reuniões semanais de avaliação e planejamento com o
grupo de professores mediadores e articuladores, no período noturno.
Para o desenvolvimento dos cursos, nesta segunda oferta os cadernos de apoio aos cursistas
(“Guia do cursista” e “Introdução à EAD e ao Ambiente Virtual”) assim como, os cadernos
temáticos não foram impressos, foram apenas disponibilizados para os cursistas no Ambiente
Virtual de Ensino Aprendizagem –AVEA.
Para os novos cursos que foram ofertados no segundo semestre deste ano, o GT- EaD
juntamente com a coordenação da EaD, analisou e validou os cadernos temáticos, que foram
elaborados e que após alguns apontamentos, foram assim denominados: Letramento no contexto
educativo, Gestão e ética no serviço público, Planejamento, registro e avaliação e Educação e
prevenção para a sustentabilidade.
Estes cadernos, após serem validados, foram diagramados e disponibilizados virtualmente
para os cursistas no AVEA.
Com a finalização dos cursos ofertados no primeiro semestre, o GT-EaD reunido fez a
avaliação desta segunda oferta, e definiu para o segundo semestre do ano em questão, o caderno
temático do curso de LIBRAS: língua, linguagem e comunicação que apresentou problemas de
elaboração quanto, aos desenhos, conceitos e abordagens, deveria ser revisto pelas autoras, Maria
Eloiza de Macedo e Mauren Medeiros. Por este motivo o curso não seria ofertado no segundo
semestre.
Para o segundo semestre o GT-EaD definiu ainda, que fossem re-ofertados os cursos de
Gestão Educacional, Educação Integral e Diversidade e educação para as relações étnico-raciais,
desta vez com uma turma de cada com cinquenta vagas que aconteceram nos meses de agosto a
outubro. Nos meses de setembro a novembro, tivemos também a oferta dos quatro novos cursos:
Letramento no contexto educativo, Gestão e ética no serviço público, Planejamento, registro e
avaliação e Educação e prevenção para a sustentabilidade, com uma turma de cada curso, com
cinquenta vagas cada.
Neste segundo semestre como foram ofertados sete cursos, três articuladores tiveram a
função de articular dois cursos cada um, sendo um de re-oferta e outro curso da nova oferta. Ficando
assim constituída a equipe de trabalho:

Curso
Gestão Educacional
PRÊMIO INOVAÇÃO 2013

Equipe EAD – 2º Semestre de 2012
Professor articulador
Professor mediador
Daniel Godinho Beger
Paula Cortinhas de Carvalho
Becker
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Diversidade e educação para Karina Dias
as relações étnico-raciais
Educação Integral
Cláudia Maria Teixeira
Letramento no contexto
educativo
Gestão e ética no serviço
público,
Planejamento, registro e
avaliação.
Educação e prevenção para
a sustentabilidade.

Sandra Regina Pires
Fernanda Lino

Deisi Cord

Daieli Althaus

Cláudia Maria Teixeira

Patricia Cunha Costa Vieira

Daniel Godinho Beger

Anderson Abreu

Karina Dias

Silvane Dalpiaz do Carmo
Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

Os professores mediadores e professores articuladores participaram do curso de formação
“Educação a distância na formação permanente”, com a mesmo formato de 2011, ministrado
pelos professores consultores, e que capacitaram este grupo de profissionais da RME em relação à
formação na modalidade EAD e no MOODLE.
Além das reuniões de planejamento presenciais, na plataforma MOODLE, foi desenvolvido
um espaço denominado de “Ambiente de Interação”, para que o encontro de planejamento ocorresse
também neste espaço e assim, socializar os trabalhos desenvolvidos, as dúvidas e encaminhamentos
dos cursos da EAD-GEPE.
3.2. 3 Relatório da Gerência de Formação Permanente - Educação a Distância – 2013
No ano de 2013, continuamos a implementação do Projeto Corporativo da EaD, com
participação do GT-EAD, ficando assim constituído:
Gerência de Formação Permanente: Gisele Pereira Jacques
Coordenação da EaD: Luciana Augusta Prado Higino da Silva
Diretoria de Educação Infantil: Marlise Oestreich
Diretoria de Ensino Fundamental: Tamelusa Ceccato e Claudia Francisca Teixeira
Gerência de Educação Inclusiva: Rosângela Machado
Gerência de Programas Suplementares: Sueli Amália de Andrade
Polo UAB – Florianópolis: Marlete Onézia Machado
Administrador do Moodle e do AVEA: Jean Carlo Bilhan
Nos meses de maio a julho, foram re-ofertados os cursos de “Gestão e ética no serviço
público”, “Diversidade e Educação para as Relações Étnico-raciais”, “Letramento no contexto
educativo” e “Educação Integral”. Para cada curso foi organizada uma turma com cinquenta vagas
cada, contabilizando um total de duzentas vagas.
Para efetivar esta oferta no primeiro semestre de 2013, constituiu-se um grupo de trabalho
com um professor articulador, para cada curso, que após convite do GT-EAD ficou assim definido:
Professores Articuladores - EAD – 2º Semestre de 2013
Curso
Professor articulador
Gestão e ética no serviço público
Carolina Borges Souza Güntzel
PRÊMIO INOVAÇÃO 2013
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Letramento no contexto educativo
Diversidade e educação para as relações
étnico-raciais
Educação Integral

Daieli Althaus
Karina Dias
Fernanda Lino
Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

A estrutura do curso ficou organizada da seguinte maneira:
Estrutura dos cursos da EAD

Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

Na oferta do primeiro semestre, das 200 vagas ofertadas dos cursos na modalidade EaD, 291
pessoas se inscreveram, destas 55% participaram do curso, sendo que 42% concluíram.
Totalizando 82 certificações.
Conforme a avaliação realizada no ano de 2012 pelo GT-EaD, ficaram definidas as revisões
dos cursos: “Planejamento, registro e avaliação” e “Educação, prevenção e sustentabilidade”. O
primeiro teve a sua nomenclatura alterada, devido à abordagem do caderno que utilizou como
referência a Educação Infantil, ficando dessa forma denominado: “Planejamento, registro e
avaliação na Educação Infantil”. Já o segundo, ficou mais focado na prevenção e proteção civil, o
autor, professor Charles Shnorr, propôs atualizar o caderno e modificar o título para “Primeiros
Socorros e Proteção Civil na Educação”. Estes cursos foram ofertados no segundo semestre de 2013.
Ainda, para este semestre, o GT-EAD definiu que fossem re-ofertados os cursos de “Gestão e
ética no serviço público”, “Educação Integral”, “Diversidade e Educação para as Relações ÉtnicoRaciais”, “Letramento no contexto educativo”, cada turma com cinquenta vagas, ofertados nos
meses de agosto a novembro.
O curso de Gestão Educacional foi ofertado para os candidatos ao cargo de Diretor de
Unidade Educativa, atendendo o Decreto nº 11951, de 05 de agosto de 2013, e aberto para os demais
profissionais da RME. As vagas foram abertas conforme a demanda, totalizando 249 inscritos,
divididos em seis grupos.
Neste curso a Metodologia foi reestruturada, devido aos prazos para inscrição dos candidatos,
portanto, a carga horária de 40 horas foi redistribuída em 6 semanas, com dois momentos
presenciais obrigatórios. Tivemos o apoio da professora Patrícia Cunha da Costa Vieira, que
PRÊMIO INOVAÇÃO 2013
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acompanhou os cursos, oferecendo apoio à Coordenação e aos articuladores do curso Gestão
Educacional.
Portanto, a oferta e equipe ficaram, assim, constituídas:
Professores Articuladores - EAD – 2º Semestre de 2013
Curso
Vagas
Professor articulador
Grupo A – Claudia Maria Francisca
Teixeira
Grupo B – Suleica Fernanda Biesdorf
249
Kretzer
Gestão Educacional
Grupo C – Dione Raizer
Grupo D – Marlise Oestreich
Grupo E – Regina Bittencourt Souto
Grupo F – Roberta Schnnor
Diversidade e Educação para as
50
Tamelusa Ceccato do Amaral
Relações Étnico-raciais
Educação Integral
50
Fernanda Lino
Letramento no Contexto Educativo
50
Karoliny Correa
Gestão e Ética no Serviço Público,
50
Carolina Borges Souza Güntzel
Planejamento, Registro e Avaliação na
50
João Dimas Nazário
Educação Infantil.
Primeiros Socorros e Proteção Civil na
50
Luciana Souza
Educação.
Fonte: Elaborado pela Gerência de Formação Permanente

O curso de “Diversidade e Educação para as Relações Étnico-raciais” não teve quórum, por
isso não foi ofertado e o conteúdo será revisto. Convidamos os 23 inscritos para o curso “Educação
Integral” e cinco pessoas aceitaram participar. Devido o cancelamento desta oferta, a professora
Tamelusa Ceccato do Amaral foi convidada para acompanhar o curso “Primeiros Socorros e
Proteção Civil na Educação”, e colaborou com o curso de “Planejamento, registro e avaliação na
Educação Infantil”.
No segundo semestre de 2013, foram ofertadas 550 vagas, 588 pessoas se inscreveram,
destas 66% participaram do curso, sendo que 67% concluíram. Totalizando 263 certificações.

1.1. 1. 3 Projeto Corporativo de EAD: Construindo possibilidade de Formação Permanente
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1.2 Projeto que orientou a implantação da experiência
1.2.1 Plano Corporativo da Formação Permanente na Modalidade de Educação a Distância
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1.3 Atas de Reuniões Realizadas no Processo de Desenho, Decisão e Implementação da
Experiência
1.3.1

Reunião de Avaliação das Ações Planejadas em 2010 – Diretoria de Administração Escolar –
Gerência de Formação Permanente
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1.3.3

Relato das Reuniões EAD 2011
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2 FOCO
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2.1 Relatórios de Monitoramento da Experiência
2.1.1

Diagnóstico do Perfil dos Cursistas
No início dos cursos a primeira atividade realizada pelos cursistas é o questionário do perfil.

Este instrumento encontra-se no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem - AVEA e tem como
objetivo levantar dados sócio-educativos dos(as) profissionais da RME inscritos nos cursos de
formação permanente na EAD da Secretaria Municipal de Educação.
Os dados auxiliam no diagnóstico do perfil dos(as) cursitas, por meio de informações que
subsidiam o acompanhamento da formação continuada da RME.

2. 1. 2 Apresentação do Perfil dos cursistas de Gestão Educacional 2013.2
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2.1.2 Plano de Ação Integradora

A metodologia dos cursos possibilita articular teoria e prática por meio do Plano de Ação
Integradora. Este plano é desenvolvido no decorrer do processo formativo e visa desencadear a
reflexão-ação-reflexão da prática profissional, a partir da temática abordada no curso. O Plano é
desenvolvido no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem – AVEA 3 e socializado no último
encontro presencial.
O Plano é sistematizado a partir das reflexões no decorrer do curso e tem como propósito
qualificar as práticas pedagógicas no contexto educativo.
O cursista deve elaborar o plano com as seguintes etapas: problematização, título,
justificativa, objetivo, metodologia, cronograma, referências.

2.1.3

Acompanhamento dos Planos de Ação Integradora elaborados pelos cursistas

A Gerência de Formação Permanente (GEPE) sistematiza a produção dos Planos de Ação
Integradora dos participantes do curso. Dessa forma, realiza o levantamento das problemáticas nas
Unidades Educativas. Abaixo, um exemplo de sistematização da oferta dos cursos de 2013.1 e
2013.2.

3

No Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem – AVEA. Os cursistas tem acesso a uma apresentação da proposta do

Plano de Ação Integradora, por meio de um mapa conceitual disponível em: http://prezi.com/yvfbr2x4scqh/plano-deacao-integradora/
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Educação Integral – 2013.1
Título - Plano de
Ação Integradora

A Educação Integral
e a Cultura

Educação Integral Dedicação Total
Educação Integral e
Planejamento
Pedagógico

Problemática

Deparamo-nos com
crianças que possuem
dificuldades de
relacionar, de
conviver e até dialogar
num tom de voz
mais baixo. Por
conseguinte vários
fatores são
considerados para
tanta indisciplina
como problemas
familiares, sociais,
econômicos e
culminando num
desinteresse em
aprendizagem.
Há uma grande
necessidade de
projetarmos um
futuro mais promissor
para nossas crianças e
adolescentes. Estando
hoje estes vivendo
muito tempo longe do
convívio familiar (os
pais trabalhando o dia
todo, todos os dias)
acabou “sobrando”
para a Escola e seus
afluentes ocupar e
desenvolvê-los. Eles
que têm tanto
potencial e, muitas
vezes não são
compreendidos
precisam do auxílio de
profissionais como
nós para garantir
resultados
satisfatórios e
positivos.
Em nossa escola as
atividades propostas
para os educandos
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Unidade
educativa

Integrantes Equipe

Nivel/Modalidade

NEI Orisvaldina
Silva

Alessandra
Schaeffer

Ensino
Fundamental

E.B. Batista
Pereira
E.B. Acacio
Garibaldi São
Thiago

Ana Marta
Demertine
Júlia Belinaso
Samaro Cardoso
Tania Pereira

Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
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Educação Integral

matriculados no turno
integral contam com a
participação de
professoras
contratadas pela PMF
bem como monitores
do Programa Mais
Educação. Desta
forma, diferentes
vivências são
oferecidas aos nossos
alunos em vários
ambientes e com
propostas distintas.
No entanto, nos
deparamos com a
dificuldade de integrar
estes monitores ao
contexto geral da
escola, ou seja, em
reuniões pedagógicas,
planejamentos e
replanejamentos, nas
trocas com
professores de outros
anos/séries,
festividades em
horários diversos.
Como
“exigir/conquistar/pe
dir” a presença dos
monitores nestes
horários
diferenciados, já que
realizam trabalho
voluntário?
Os índices que avaliam
a educação no país
como o IDEB (Índice
de Desenvolvimento
da Educação Básica)
apontam a
necessidade da
melhoria do
desempenho dos
alunos de 4º e 5º ano
(anos iniciais) em
nossa unidade, vide
que estão abaixo da
média do município
de Florianópolis, tanto
em língua portuguesa
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EBM Intendente
Aricomedes da
Silva

Gerson Daniel
Castro Alves

Ensino
Fundamental
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como em matemática.
Esses números
demonstram a
necessidade da
implementação de um
Projeto de Educação
Integral buscando
contemplar a
formação do sujeito
em suas dimensões
afetiva, ética, estética,
social, cultural,
política e cognitiva.
Inovar no fazer
pedagógico e
melhorar a relação
com a comunidade,
são fatores que
podem possibilitar o
sucesso do processo
ensino-aprendizagem.
Educação Integral:
reflexões e
alternativas sobre o
desafio de envolver
familiares no
esforço pela
educação.

A educação integral
em escolas com
espaços limitados

Educação Integral

Como baixar os
muros, levar a
comunidade para a
escola e vice-versa e
envolver familiares no
processo educacional?
A educação integral
pode envolver
diferentes espaços na
escola. De que
maneira a Educação
Integral pode ser
desenvolvida em
unidades educativas
com espaços
limitados?
As pessoas devem ser
capacitadas para
atender a educação
integral

NEI Vinculado
Anísio Teixeira

Gisele Albertini

Educação Infantil

NEI Caieira da
Barra do Sul

Fernanda Cargnin
Gonçalves

Educação Infantil

E.B. Batista
Pereira

Andréa Leondina
da Costa

Ensino
Fundamental

Gestão e ética no serviço público – 2013.1
Título - Plano de
Ação Integradora

Problemática

Unidade
educativa

Integrantes Equipe

Nivel/Modalidade

A descentralização

Pensar estratégias para

Creche machado

Andréa Alzira de

Ed. Infantil
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das informações
no serviço público:
o foco na eficácia
e na eficiência.

A utilização das
mídias como
suporte na
comunuicação
dentro
de uma unidade
educativa

Conhecendo o
"Público" e o
"Privado" nas
instituições
de Educação
Infantil

descentralização das
informações como
forma de viabilizar
processos de trabalho
mais eficientes e
eficazes é o norte do
Plano de Ação
Integradora a ser
desenvolvido
Esta presente proposta
tem como problema:
Como desenvolver uma
metodologia que
disponibilize
o apoio didático e
administrativopedagógico na
organização de uma
ferramenta virtual para
estabelecer
uma comunicação que
contemple usuários de
diferentes níveis
(professores,auxiliares ,e
demais
funcionários da
instituição), de forma
interdisciplinar e
coerente na perspectiva
da inclusão digital?
Muitas famílias
consideram a educação
infantil como uma
obrigação só do estado.
A educação das crianças
é repassada para as
unidades educativas
pelas
família não tendo a
consciência dos limites
entre o público
(instituições educativas)
e o privado (famílias) em
relação a seus direitos e
deveres visto que as
duas
instâncias são
coparticipativas e até
certo ponto
complementares e
interdependentes
na formação do cidadão.
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de Assis

Moraes

Creche Nossa
Senhora
de Lurdes
Nei Doralice
Maria Dias

Autoras: Andrea
Zimmer
Aniare F. Minussi
Dutra
Gisele Romildes
Maçaneiro
Mara Mercês
Pimentel
Tatiane da Silva

Ed. Infantil

Núcleo de
Educação Infantil
Maria Salomé
dos Santos

Kathia Regina da
Silva

Ed. Infantil
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Espaço para
estudo e pesquisa
dos educadores da
Creche Doralice
Teodora Bastos

Mediação
Educacional:
A Prevenção e
Solução de
Conflitos

Revitalizando
profissionalmente
a dinâmica do
parque
Ética no Serviço

Não tendo claro direitos
e deveres, a
comunidade não
interagirá com
consciência e cobrará
seus direitos e cumprirá
seus deveres, seu papel.
Como criar um espaço
adequado aos
profissionais
para estudo e pesquisa
com recursos
disponíveis
como computadores,
acesso à internet e livros
na
Creche Doralice Teodora
Bastos?
O desenvolvimento da
cultura em mediar
conflitos
no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação,
por meio do DIME
contribui para a redução
da
instauração de
processos de sindicância
e/ou
processos
administrativos
disciplinares?
- Como melhorar a
dinâmica das
profissionais que
cuidam das crianças
livres nos diversos
ambientes
do parque?
- Como oferecer mais
segurança e vigilância
para as
crianças nos momentos
de parque?
- São 26 profissionais
para 260 crianças,
ficando no
horário de café 13
profissionais para o
mesmo
número de crianças.
Como ampliar o
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Creche Doralice
Teodora Bastos

Luciane da Silva
Souza

Ed. Infantil

DIME - SME

Chames Maria
Stallvierri Gariba

Secretaria
Municipal de
Educação

Nei Barreira do
Janga
NEI Campeche

Patrícia D. dos
Santos
Claudinéia Alzira

Ed. Infantil
Ed. Infantil
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Público:
Pelo interesse
coletivo no Nei
Campeche

Organizar as
atividades do
Parque

Estreitando a
relação entre
APP e Unidade
Educativa

Reorganização e
reestruturação
dos espaços da
creche

Em busca de uma
gestão mais
democrática,
consciente e
participativa

entendimento de que o
serviço público
oferecido à comunidade
pelos servidores do
NEI Campeche, na sua
diversidade de decisões,
deve
ter como premissa o
entendimento do
interesse
público/coletivo sobre o
privado/individual,
considerando a ética?
Organizar as dinâmicas
do parque distribuindo
as atividades integrada
ao espaço oferecido,
sendo que
os recursos são poucos.
Fortalecer a APP do NEI
São João Batista
para que possamos
melhorar e garantir os
processos democráticos
da unidade educativa.
Como os espaços da
creche Joel Rogério de
Freitas
são bastante limitados,
queremos reorganizá-los
de
tal forma que possam
atender aos interesses
de toda
a comunidade
educativa em situações
diversificadas,
garantindo um
atendimento de
qualidade, tanto nos
aspectos pedagógicos,
quanto nos burocráticos
e
administrativos.
Afinal, qual deve ser o
perfil de um candidato á
gestor?
Como deve ser sua
atuação na busca de
uma gestão
democrática? Como
deve ser a participação
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da Silva

NEI Praia dos
Ingleses

Bernardete
Brusco Costa

Ed. Infantil

Nei São João
Batista

Tatiana Ramos de
Amorim
Cabral

Ed. Infantil

Creche Joel
Rogério de
Freitas

Adna Miriã da
Silva
Gisele Pitz
Pereira

Ed. Infantil

Creche Chico
Mendes

Janair Mezzari
Roseli Werlich
Martins

Ed. Infantil
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Reformulação do
Sistema da
Gerência de
Pessoal (DAE)

Reestruturando o
espaço do
Nei Doralice
Maria Dias

Coerência e
Coesão das falas
das
representações
da comunidade
escolar
no Conselho
Deliberativo de
Escola.

Revitalizando
profissionalmente
a dinâmica do
parque

dos
profissionais nesse
processo? Que projeto
de gestão
queremos para nossa
unidade? Estas são
apenas
algumas questões que
procuraremos esclarecer
durante a aplicação
desse projeto de
trabalho.
* Excesso de
documentos;
* Grande demanda de
trabalho em um curto
prazo para realização
das tarefas;
* Estrutura física
precária para
arquivamentos de
documentos.
Como criar um espaço
de diálogo entre
comunidade
escolar e os gestores da
Secretaria Municipal de
Educação, visando a
melhoria do prédio onde
funciona
a Unidade e garantindo
a segurança e um
espaço
adequado para as
crianças e adultos?
O que e como fazer para
provocar o
entendimento
de todos os
seguimentos do
Conselho Deliberativo
de Escola sobre
aspectos pedagógicos
e administrativos
relevantes a unidade
educativa.
- Como melhorar a
dinâmica das
profissionais que
cuidam das crianças
livres nos diversos
ambientes
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DAE

Adriana Areas
Camargo
Leonardo de
Souza
Luciana Ávila
Sheila Patrícia
Cardoso
Zuleide
Fernandes
Delfino

Secretaria
Municipal de
Educação

Nei Doralice
Maria Dias

Janaina Fagundes
dos Santos

Ed. Infantil

EBM
ProfªHerondina
Medeiros
Zeferino

Andréa Perdicaris

Ensino
Fundamental

Nei Barreira do
Janga

Patrícia D. dos
Santos

Ed. Infantil
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Publico X privado

do parque?
- Como oferecer mais
segurança e vigilância
para as
crianças nos momentos
de parque?
- São 26 profissionais
para 260 crianças,
ficando no
horário de café 13
profissionais para o
mesmo
número de crianças.
Você conhece seus
direitos e deveres de
servidor público?

Creche Morro do
Mocotó

Amanda Maria de
Andrade

Ed. Infantil

Letramento no contexto educativo 2013.2
Título - Plano de
Ação Integradora

Problemática

Unidade educativa

Integrantes Equipe

Nivel/Modalidade

Projeto
identidade: Minha
família, minha
creche, minhas
preferências e...
meu nome!!!

Como poderemos
ampliar as práticas
de letramento
trabalhando
atividades

Creche Nossa
Senhora de
Lourdes

Luciane Volken e
Rosana Carla de
Souza

Ed. Infantil

O Letramento Na
Educação Infantil
Utilizando-se De
Uma Alimentação
Saudável.

A partir dos nomes
das crianças
valorizando sua
identidade e suas
preferências?
Como estimular
nos alunos o
interesse e
valorização pela
Literatura Infantil?
Alunos de EJA
podem ser leitores
e produzirem
bons textos?
Como fazer com
que as crianças de

NEI Nagib Jabor

Doroti Maria
Vozniack

Ed. Infantil

E.BM. Antônio
Pascoal Apóstolo

Thamara Teixeira

Ens. Fundamental

EJA
Creche Lausimar
Maria Laus

Lidiane Dias
Andrade
Jana Inês Ribeiro
Lúcia Mroz

Literatura Infantil:
Lúdico do Saber

Leitura E Produção
De Textos Na Eja
A Funçã social do
livre de histórias
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EJA
Ed. Infantil
Página 113

infantis

AS Tics e a
Ampliação Cultural
dos Envolvidos no
Processo Escolar
Produção de
Textos na Escola –
Agindo para
Melhorá-los
Como incentivar a
leitura de contos
nas séries iniciais
na Biblioteca

Descobrindo o
mundo através das
Histórias

A Linguagem
Escrita Nas
Situações de
Brincadeira:
Estratégias para
Ampliação das
Práticas de
Letramento
Hora da Leitura e
da Escrita

cinco e seis anos
possam aprender
e entender o valor
dos livros de
histórias, mesmo
ainda não sabendo
ler?
Como podemos
aproximar o
contato com o
mundo
tecnológico e
obter a ampliação
cultural e digital de
alunos de 6 a 15
anos no
contraturno
escolar?
Que ação
podemos realizar
para melhorar as
produções textuais
de nossos alunos?
Como incentivar a
leitura de contos
nas séries iniciais
na Biblioteca
O que fazer para
estimular a
linguagem oral e
escrita,
concentração e
interpretação das
crianças?
Este projeto parte
da seguinte
questão: como
elementos
dispostos na
organização do
espaço para
brincadeira podem
ampliar a
experiência com a
linguagem escrita,
num grupo de
crianças com idade
de dois a quatro
anos?
Como fazer com
que os alunos do
3° e 4° ano do
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Cardoso Pereira

Projeto Esperança
da Assistência
Social São Luiz

Alessandra
Schaeffer

Gerência Atividades
Complementares do
Ensino Fundamental

EBM Profa.
Adotiva Liberato
Valetim

Clarita de Campos
Braga

Ensino Fundamental

E.B. Luiz Cândido
da Luz

Daiana Gouveia
Camara

Ensino Fundamental

NEI Tapera

Andrea dos Santos

Educação Infantil

Creche Dona Cota

Rosinete Shimit
Andreia Crispim de
Souza, Marcia
Cristini de Deus

Educação Infantil

E.B. Virgilho dos
Reis Várzea

Ensino Fundamental
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Registrando sua
Identidade Através
da Escrita

ensino
fundamental se
envolvam em
diferentes
situações de
leitura e de
escrita?
Como atribuir
significado ao
registro escrito
através do nome?

Borges e Roque
Luiz Pegoraro

Creche Ingleses

Rosimere Ribeiro
da Silva

Educação Infantil

Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil 2013.2
Título - Plano de
Ação Integradora

A importância do
registro

Problemática

Unidade educativa

Integrantes Equipe

O registro na
educação infantil é
parte fundamental
para o
replanejamento e
avaliação do
processo
pedagógico. Sendo
assim é
considerado de
extrema
importância a
pratica do mesmo.
Por outro lado
ainda percebemos
registros
descritivos da
rotina, sem
propriamente uma
reflexão acerca do
trabalho proposto
ao grupo de
crianças. O
desafio está em
proporcionar
momentos de
reflexão sobre a

NEI São João
Batista

Tatiana Ramos de
Amorim Cabral
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Nivel/Modalidade

Ed. Infantil
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Avaliação na
disciplina de
Educação Física na
Educação Infantil

Documentação
Pedagógica e suas
interfaces no
cotidiano da
creche

Projeto Refeitório

Relações de poder
Amizades:
Valorizando as
diferenças e
percebendo o
quanto o amor é
contagiante
Conhecer a sua

qualificação do
registro
pedagógico, numa
unidade com vinte
grupos de
crianças.
Como se realizam
as avaliações e
quais
instrumentos
utilizados para a
realização desta?
O que é
considerado
documentação
pedagógica? Como
garantir a
participação dos
profissionais nesta
construção?
Como fazer?
Quando? Com
quem? Para quem
se destina? Onde
está presente a
documentação
pedagógica? Qual
a sua relevância
para a prática
pedagógica?
Falta de
organização do
refeitório,
ocasionando
pouca interação
entre as crianças e
adultos,
sobrecarregando
os profissionais
que estão em sala
Como se
estabelecem as
relações de poder
na nossa Unidade
Educativa?
Amizades:
Valorizando as
diferenças e
percebendo o
quanto o amor é
contagiante
As crianças
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NEI Luiz Paulo da
Silva

Aldanete Cardoso
Alvarez

Ed. Infantil

Creche Idalina
Ochôa

Aldanete Cardoso
Alvarez

Ed. Infantil

Karla De Souza
Lohn

Ed. Infantil

Helena Maria
Waldert Monteiro
e Jáina Ferreira
Bittencourt

Ed. Infantil

Lilian Maria
Santana Flores
Andréa Leondina

Ed. Infantil
Ed. Infantil

E.B.M. Virgílio
Várzea

Creche Irmão
Celso
creche Marcelino
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identidade e das
outras crianças

Histórias –
Ouvindo E
Aprendendo

Projetos Coletivos

Sono ou descanso?

As interações
entre pares
estabelecidas
pelas crianças no
contexto da creche

Construindo um
grupo

precisam
conhecer-se a si e
conhecer as outras
crianças com
quem ela irá
conviver no espaço
da creche
Como
proporcionar
emoções e
vivências
significativas,
provocando o
imaginário
e a curiosidade
através da
literatura?
Como dar
visibilidade as
Projetos Coletivos
desenvolvidos na
Unidade?
todas as crianças
dormem no
mesmo horário;
não há um horário
limite para acordar
será que todas as
crianças, mesmo
as pequenas, têm
necessidade do
sono e ao mesmo
tempo?
Compreender
como ocorrem as
interações entre
pares no espaço
coletivo de
convívio no
contexto da creche
As relações
interpessoais entre
os funcionários em
uma creche
grande, com 130
profissionais, é
difícil e bastante
complicado. Como
podemos construir
um grupo de
profissionais que
trabalhem juntas,
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Barcelos Dutra

da Costa

Creche Lausimar
Maria Laus

Andrea Botelho
Francisco
Rosemeri Nedel
Konrad

Ed. Infantil

Creche Caetana

Andrea Xavier de
Aguiar

Ed. Infantil

NEI Maria Salomé
dos Santos

Ingrid Franzoni

Ed. Infantil

Creche Franklin
Cascaes

Camila Wilwert
Valter
Nicoli de Sousa

Ed. Infantil

Creche Celso
Ramos

Berenice Da Silva
Vieira.
Fernanda Mara De
Andrade
Fernandes

Ed. Infantil
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Realção
Creche/Família

com um objetivo
mútuo,
respeitando as
diferença
A necessidade de
um projeto que
trouxesse as
as famílias a
participar do
cotidiano da
creche, tentando
assim, estabelecer
parceria,
oportunizando
uma vivência
diferenciada para
as crianças e
famílias.

Creche Anna
Spryrios Dimatos

Sheila Cristine
Kieper
e Cleonice Sprocati

Ed. Infantil

Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação 2013.2
Título - Plano de
Ação Integradora

Crianças seguras

Avaliação de riscos
no ambiente
escolar

Problemática

Falta de segurança
para os alunos nos
intervalos
Os riscos para a
saúde e segurança
no setor da
Educação afetam
todos os
participantes da
comunidade
escolar (SAPO,
2009). Tendo em
vista que o grupo é
bastante
diversificado e
abrangente, tornase fundamental
que as entidades
competentes e a
instituição escolar,
avaliem os
potenciais riscos
para a saúde e
segurança e
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Unidade educativa

Integrantes Equipe

Nivel/Modalidade

E.B.M. Antônio
Pascoal Apóstolo

Carlos Alberto
Guedin

Ensino Fundamental

E.D. Marcolino
José Lima

Gabriela Dalsasso
Ricardo

Ensino Fundamental
Página 118

Sangramento nasal
em crianças: uma
amostra dos
primeiros socorros

Acidentes no
Parque

Inclusão: Projeto
X
Inclusão:Realidade

Meu aluno
desmaiou, e
agora?

Desmaio

Prevenindo contra
a parada
cardiorrespiratória
na UE

encontrem
estratégias para
diminuir os
mesmos.
Quais os
procedimentos
corretos para
estancar o sangue
do nariz de uma
criança?
Quais os
procedimentos
corretos para
acontecimentos de
quedas com
crianças
apresentando
fratura? Sendo
muito comum
ocorrer quedas
com crianças de 0
a 6 anos e
eventualmente
causando fraturas,
principalmente no
parque
As crianças com
deficiência do Nei
Barreira do Janga.
Estamos todos
aptos a atender
essas crianças em
caso de crises?
Como devo agir,
quando uma
criança sofre uma
queda, bate a
cabeça e fica
desacordada?
Qual a maneira
correta de
proceder diante da
cena de um
desmaio?
Quais os
procedimentos
necessários no
caso de uma
parada
cardiorrespiratória
que venha
acontecer em uma
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Creche Celso
Ramos

Marlene Maria da
Silva

Educação Infantil

NEI São João
Batista

Cleonice Duarte
Silva Nunes,
Renata Santos
Lemos
Wânia Silveira
de Aguiar

Educação Infantil

NEI Barreira Do
Janga

Sintia Elizabete
Ferreira

Educação Infantil

Creche Municipal
Joel Rogério de
Freitas

Cristine Hertz
Alves

Educação Infantil

E.B. João Alfredo
Rohr

Patricia Lemos
Machado

Ensino Fundamental

NEI São João
Batista

Aldinea Vasques
Nunes
Simoni Sinodete
Albino Ventura

Educação Infantil
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Prevenção na
Unidade Educativa
Convulsões no
ambiente escolarA importância do
atendimento
correto

Uma criança está
com parada
cardiorrespiratória.
E agora?

Contornando os
menores perigos
de uma creche
Dificuldades de

criança em nossa
unidade
educativa?
Trabalhar
prevenções de
primeiros socorros
na Unidade
Educativa,
auxiliando e
informando os
profissionais da
unidade sobre
atividades
referentes a ação.
Quais os
procedimentos
corretos para
socorrer vítimas de
convulsões?
Como proceder
em caso de parada
cardiorrespiratória
(RCP) com uma
criança dentro de
uma instituição de
educação infantil?
Presença de
brinquedos e
outros objetos
muito pequenos
na creche;
- Possibilidade de
serem engolidos
ou aspirados pelas
crianças;
- São encontrados
nos mais diversos
locais da
instituição;
- As crianças
circulam por
outras salas
e outros
ambientes;
- Também é válido
reforçar que a
aspiração
de corpo estranho
pode ocorrer no
momento da
alimentação.
Na Gerência de
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Unidades
Educativas Creche Elizabeth
Anderle

Simone Santana
e
Tarcísio Silva

Educação Infantil

Escola Básica
Municipal Virgílio
dos Reis Várzea

Dirciane Schimith
Dalagnol

Ensino Fundamental

Núcleo de
Educação Infantil
São João Batista

Maristela Zanette
e
Deizi dos Santos
Laureano

Educação Infantil

Creche Al. Lucas
Alexandre Boteux
Gerência de

Adriana Vilela
Patrícia D. Santos
Adriana Areas

Educação Infantil
Secretaria Municipal
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transporte de
vítima com fratura

Riscos ocasionados
pela instalação
elétrica em nosso
ambiente de
trabalho

Articulação de
Pessoal temos a
necessidade de
arquivamento de
documentos e, por
falta de espaço
precisamos
recorrer ao
armazenamento
em armários que
ficam no alto,
onde há
necessidade da
utilização de
escadas.
Muitos aparelhos
elétricos
(computadores,
impressoras,
estufas) ligados na
mesma tomada
formando um
emaranhado de
fios que ficam
muito próximos
aos trabalhadores
da Gerência de
Pessoal. Diante
deste fato
acidentes
envolvendo
choques elétricos
podem acontecer.
Os funcionários
precisam ser
orientados a agir
de maneira correta
diante de tais
ocorrências em
seu local de
trabalho, bem
como a terem
atitudes
preventivas em
relação a
acidentes
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Articulação de
Pessoal

Gerência de
Articulação de
Pessoal

Camargo
Leonardo de Souza
Luciana Ávila

Sheila Patrícia
Cardoso
Zuleide Fernandes
Delfino

de Educação

Secretaria Municipal
de Educação
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Gestão educacional – Turma B – 2013.2
Título - Plano de
Ação Integradora

Educação Integral:
Vivências e
desejos
Entre o
Burocrático e o
pedagógico:
muitos fazeres

Revitalização do
Parque na Creche
Plano de
Mobilização para
educação étnica

Gestão
democrática e
participativa

Problemática

Conhecer a percepção dos
profissionais da escola sobre as
políticas indutoras que podem vir a
contribuir com a implantação da
Escola de Tempo Integral na EBM José
Amaro Cordeiro
Como realizar os fazeres pedagógicos
mediante a demanda dos fazeres
burocráticos
A Creche Lausimar Maria Laus foi
inaugurada no ano de 2011, sendo
uma área externa muito grande e sem
sombra para as crianças e adultos,
muitas vezes as crianças cansam ,
ficam vermelhas mesmo com o uso do
protetor solar. Apartir de então
foram plantadas árvores de pequeno
porte e nossa creche encontra-se até
hoje com o crescimento das mesmas
que levam anos para dar sombras.
Sendo que o parque é um espaço na
Creche que promove encontros,
imaginações, trocas com a
participação das crianças e adultos, de
forma saudável e segura. Diante das
necesidades apresentadas, como
trabalhar com as crianças nos dias de
muito sol? Nós enquanto Educadoras
o que podemos fazer?
Como organizar instrumentos que
sirvam para expandir e qualificar a
Educação Etnica na Creche Julia Maria
Rodrigues?
Necessidade de construir
articuladamente/compartilhadamente
entre todo o conjunto de pessoas que
constituem o coletivo da instituição,
um trabalho integrado/coletivo para o
alcance dos objetivos propostos no
Projeto Político Pedagógico da escola.
Ou seja, é necessário buscar
ferramentas que garantam a
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Unidade
educativa

Integrantes
- Equipe

Nivel/Modalidade

EBM José
Amaro
Cordeiro

Márcia
Maria dos
Santos

Ensino
Fundamental

NEI Tapera

Simone
Pereira
Bittencourt

Educação Infantil

Creche
Lausimar
Maria Laus

Clarice
Maura Lucas

Educação Infantil

Creche Júlia
Maria
Rodrigues

Clen
Campos

Educação Infantil

Escola
Básica
Municipal
José do
Valle
Pereira

Cristine
Sartorato da
Silveira

Ensino
Fundamental
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Educação em
tempo integral
A importância do
conselho de
escola, como
marco importante
para uma gestão
democrática

O Espaço Físico e
a relação ao
desenvolvimento
e aprendizagem
A participação das
famílias, crianças
e profissionais
para a efetivação
de uma gestão
democrática:

PPP: Relações
Interpessoais
Em busca da
construção de um
projeto de gestão
coletivo
Gestão
democrática:
fortalecendo as
relações de
interação da
comunidade
escolar

A importância no
grupo de estudos
Conselho Escolar:
Espaço de
democratização

autonomia da escola, a partir de uma
gestão compartilhada
Falta de interesse dos alunos nos
conteúdos trabalhados na escola,
fazendo com que faltem às aulas e
tenham baixo rendimento escolar

Como legitimar o Conselho de
Escola,no NEI Caieira da Barra do Sul
Como podemos transformar os
diferentes espaços da unidade NEI
São João Batista para que se torne
um lugar acolhedor, desafiador e
prazeroso para as crianças, onde elas
possam brincar, criar e recriar suas
brincadeiras facilitando seu
aprendizado e seu desenvolvimento
Como realmente garantir a
participação de todos os sujeito
envolvido no processo educativo
levando em consideração a leitura de
desejos, sonhos e expectativas de
seres humanos tão diferentes e ao
mesmo tempo tão próximos?
Como aplicar o PPP da Escola Básica
Municipal Mâncio Costa fortalecendo
ao mesmo tempo as relações
interpessoais.
Quando e como estimular a
discussão/elaboração na nossa
unidade, de um projeto único de
gestão com a participação da
comunidade educativa?

EBM
Brigadeiro
Eduardo
Gomes

Carla
Patrícia de
Santiago
Lapa

Ensino
Fundamental

NEI Caieira
da Barra do
Sul

Tatiana
Maria Cidral
Vieira e Ana
Maria
Bastos

Educação Infantil

NEI São
João Batista

Francielle
Cristina
Machado

Educação Infantil

Gerência de
Articulação
Pedagógica

Carla
Teixeira De
Souza
Janaina João

Educação Infantil

EBM
Mâncio
Costa

Sueli
Gonzaga
Martins

Ensino
Fundamental

Creche
Chico
Mendes

Janair
Mezzari

Educação Infantil

Como fortalecer as relações de
interação entre
a comunidade escolar?

NEI Santo
Antônio de
Padua

Qual a verdadeira importância do
grupo de estudos
Como instituir um conselho escolar
que atue de forma engajada e
adequada para as necessidades da
escola?

Creche
Ingleses
E.B.M.
Marcolino
José de
Lima
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Andréia
Maria
Fernandes
Claudiana
Paula Santos
e Grasiela
Regina de
Souza

Educação Infantil

Cristina
Mendes

Ensino
Fundamental

Educação Infantil
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Construindo
olhares,
aproximando
relações: a
parceria entre
instituição e
família que
possibilite a
garantia da
infância enquanto
tempo de direitos
Revitalização dos
espaços físicos e
valores Morais e
eticos enquanto
construção do
sujeito
Revitalização dos
espaços físicos e
valores Morais e
eticos enquanto
construção do
sujeito

Plano de Ensino e
Aprendizagem
Escola: Virgílio
dos Reis Várzea
Projeto de Ação
Integradora: Entre
o público e o
Privado
Conselho Escolar
na Creche
Fermino Francisco
Vieira

Brincar atráves de
brincadeiras nos
dias de chuva

Diante dos desafios que vivenciamos,
sentimos a necessidade de mais
participação das famílias, pois
sabemos da importância desta, na
garantia da infância enquanto tempo
de direitos, reconhecendo assim a
família no processo de
complementaridade.

Creche Vila
União

Eliane
Gomes
Bongiolo

Educação Infantil

Qual a importância dos espaços
escolares na formação
de crianças e adolescentes?

EBM Jose
do Valle
Pereira

Ézio de
Jesus Silva

Ensino
Fundamental

Qual a importância dos espaços
escolares na formação
de crianças e adolescentes?

EBM Jose
do Valle
Pereira

Ensino
Fundamental

Qual o papel do professor diante do
ensino
aprendizagem dentro de uma gestão
democrática?
A compreensão da Comunidade
Escolar acerca da Creche
como um espaço educativo
pedagógico.

EBM
Virgilho dos
Reis
Várzea

Ézio de
Jesus Silva
Heidi da
Silva Chaves
M dos
Santos e
Silvia Dilza
Vieira
Floriani
Joice
Jacques da
Costa
Pereira

Educação Infantil

Valdomira
Maria
Cidade Silva

Educação Infantil

Michele da
Natividade
Silveira

Educação Infantil

Implantação do conselho escolar
A partir da observação percebe-se
que ha necessidade
em aplicar o projeto no NEI São João
batista, devido ter planejado com as
crianças em outro momento e que
elas terão a oportunidade de dar suas
sugestões do que gostariam de
brincar nos dias de chuva. Como
dilema de pesquisa/intervenção em
razão das necessidades apresentadas:
qual a importância de se trabalhar
propostas diferentes nos dia de
chuva, proporcionando momentos de
interação entre os grupos? Como os
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NEI Dra
Zilda Arns
Neumann
Creche
Fermino
Francisco
Vieira

NEI São
João Batista

Ensino
Fundamental
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Voz Ativa... Eis o
Conselho
Escolar!!!

Revitalização do
espaço externo
da creche

A criação do
conselho de
escola
em uma unidade
de educação
infantil: desafios
e possibilidades

educadores podem contribuir para
inseri-las na unidade?
Iniciar o processo de implantação do
Conselho Escolar,
no sentido de apoiar com orientações
para eleição
de conselheiros, elaboração de
regimento interno,
material informativo e realização de
oficinas de formação
A Creche Lausimar Maria Laus foi
inaugurada no ano de
2011, sendo uma área externa muito
grande e sem
sombra para as crianças e adultos,
muitas vezes as
crianças cansam , ficam vermelhas
mesmo com o uso
do protetor solar. A partir de então
foram plantadas
árvores de pequeno porte e nossa
creche encontra-se
até hoje com o crescimento das
mesmas que levam
anos para dar sombras. Sendo que o
parque é um
espaço na Creche que promove
encontros, imaginações,
trocas com a participação das
crianças e adultos, de
forma saudável e segura. Diante das
necessidades
apresentadas, como trabalhar com as
crianças nos dias
de muito sol? Nós enquanto
Educadoras o que
podemos fazer?

Como construir uma gestão
compartilhada e democratizar
as relações entre a comunidade
escolar.
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Creche
Municipal
Orlandina
Cordeiro

Creche
Lausimar
Maria
Laus
Creche
Jardim
Atlântico
Creche
Mateus de
Barros
Creche Júlia
Maria
Rodrigues

Neiva
Comicholli
Martins

Educação Infantil

Educação Infantil
Gisela Maria
Silveira
Colombi
Rosana
Hames
Kruger
Francileide
de Souza

Educação Infantil
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2.2 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Municipal de Educação de Florianópolis, foi a publicado em 2009, e destaca no
eixo temático da “formação e valorização dos trabalhadores da educação”: “A formação continuada
do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação e
tem como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca do aperfeiçoamento técnico,
ético e político”. O documento original será entregue em mãos.
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2.3 Documentos Legais Relacionados à Experiência (Nomeações, Resoluções, Instruções, Leis
Municipais)
2.3.1 Portaria 109/2014
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2.3.21 Portaria 045/2011
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A EAD NA FORMAÇÃO CONTINUADA OFERTADA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
FLORIANÓPOLIS: PROMOÇÃO DA AUTONOMIA NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Luciana Augusta Prado Higino da Silva1, Gisele Jacques2
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Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Formação Permanente, e-mail:
luciana.pmf@gmail.com
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Resumo – Este artigo aborda a oferta de formação continuada aos profissionais da
rede municipal de ensino de Florianópolis por meio da modalidade de educação a
distância (EaD). Tal oferta se constitui como política pública que amplia as
possibilidades de formação a esses profissionais, visando a melhoraria dos
serviços prestados nas unidades educativas. Apresenta a implantação do projeto
corporativo da EaD, como ação da Gerência de Formação Permanente vinculada à
Diretoria de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Este
projeto tem como diretriz a reflexão das práticas educativas dos profissionais da
rede, visando promover a mobilização de ações autônomas na construção de seus
processos formativos, perante os desafios das demandas educacionais da
sociedade em constante transformação e da expansão do uso de tecnologias da
informação e comunicação.
Palavras-chave: educação a distância; formação continuada; autonomia.
Abstract – This article discusses the provision of professional development
courses for teachers who works at municipal schools from Florianopolis through the
modality of distance education. It constitutes a public policy that expands
opportunities of professional development for Florianopolis municipal schools
professionals in order to improve services offered to educational units. It
presents the implementation of the project for distance education, as the
action from the Professional Development Management linked to the Schools
Management Directory of the Education Department/Secretary. This project has the
goal of promoting reflection about educational practices to get the mobilization
of autonomous actions in order to help the formative processes and to face the
challenges of the educational demands of a society in constant transformation and
expansion in relation to the use of information and communication technologies.
Keywords: distance education; professional development; autonomy.

A implantação da modalidade de educação a distância na formação
continuada da rede municipal de ensino de Florianópolis
A rede municipal de ensino de Florianópolis é constituída de 131 unidades
educativas: 86 da Educação Infantil, 36 do Ensino Fundamental e 09 Núcleos de
1
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Educação de Jovens e Adultos, atendendo, aproximadamente, 28 mil pessoas:
crianças, jovens e adultos e idosos.
Essa rede possui mais de cinco mil profissionais, entre servidores efetivos,
substitutos, terceirizados e comissionados. Dentre os professores efetivos, a
totalidade possui formação em nível superior e, destes, mais de 75% são pósgraduados, sendo: 69% com especialização, 9% com mestrado e 0,6% com
doutorado.
A valorização dos profissionais da educação por meio da formação
continuada tem sido uma política da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis. Contemplada na legislação desde a LDB 9394/1996, que forneceu as
bases para a formação de professores e demais profissionais da educação,
indicando a formação em serviço como mote para a valorização e aperfeiçoamento
desses profissionais.
O Decreto 6755/2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, reitera, como princípio, no inciso XI
do Art. 2º: “a formação continuada entendida como componente essencial da
profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar
os diferentes saberes e a experiência docente”.
Com a publicação da Lei Complementar 379/2010, entra em vigor o Plano
Municipal de Educação de Florianópolis que, no eixo temático “formação e
valorização dos trabalhadores da educação”, afirma: “A formação continuada do
magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da
educação e tem como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca do
aperfeiçoamento técnico, ético e político”.
Visando acompanhar atuais políticas educacionais, o crescimento da rede
municipal de ensino e cumprir a sua missão de "Promover educação de qualidade
que contribua para o exercício pleno da cidadania, estabelecendo relações
democráticas e participativas", a Secretaria Municipal de Educação – SME, em
2009, altera a sua estrutura organizacional, por meio da Lei Complementar
348/2009, e cria a Gerência de Formação Permanente - GEPE com a
intencionalidade de propor, articular e consolidar a política de formação continuada
dos profissionais da educação.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico da GEPE, ações formativas são
todo o processo que possibilita a construção e ressignificação de conhecimentos e o
desenvolvimento de habilidades referentes às inovações científicas, técnicas e
pedagógicas ocorridas no âmbito da atuação profissional, elegendo cursos
presenciais e a distância, bem como acompanhamento de estágios curriculares,
pesquisas e projetos de extensão conveniados com universidades locais, como
possibilidades para a formação continuada dos profissionais da rede.
Nesse contexto, a proposta de formação na modalidade de educação a
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distância (EaD) segue os princípios das diretrizes da Gerência de Formação
Permanente, em articulação com as demais diretorias da SME, possibilitando a
ação-reflexão-ação, respeitando e valorizando a individualidade do profissional no
seu processo formativo:
A valorização e (re)orientação da ação educativa se processa na perspectiva da
integralidade do sujeito, considerando as dimensões pessoal e profissional como
elementos constitutivos dos trabalhadores da educação, respeitando o tempo-espaço
destes profissionais ao mesmo tempo em que problematiza a prática educativa
(Planejamento Estratégico, p. 12).

Da mesma maneira, a LDB 9394/1996, preconiza no artigo 80, que “o poder
público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e na educação continuada”,
posteriormente, normatizado e regulamentado pelo artigo 1º do Decreto 5622/2005:
caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

No sentido de reestruturar sua política de formação, a SME, por meio da
GEPE, procurou meios de inserir a modalidade de educação a distância na formação
dos profissionais da rede.
Esta iniciativa buscou a democratização do acesso à formação continuada
para mais de cinco mil profissionais, com a dinamização do tempo-espaço de
aprendizagem, intermediado pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC),
a partir de uma metodologia que permita refletir a prática profissional e o letramento
digital, na perspectiva da constituição de um “novo sujeito epistêmico, capaz de agir
dialogicamente, gerenciar sua própria formação com autonomia e exercer
criticamente o seu ofício de educador” (FLORIANÓPOLIS, 2011).
A modalidade de educação a distância requer uma dinâmica peculiar quanto
ao seu planejamento, pois o desenvolvimento de um curso depende da organização
de um conjunto de atividades exercidas por diferentes profissionais, como por
exemplo: suporte técnico para disponibilizar o curso na internet; professores autores
para elaborar o material didático; diagramadores para realizar a editoração do
material; técnicos especializados em mídias digitais para desenvolver e publicar os
conteúdos e atividades no ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA),
profissionais para montar o sistema de inscrição dos cursistas, docentes para
ministrar as aulas.
É uma estrutura complexa, onde se destaca a importância do trabalho em
equipe: desde sua implantação pelo suporte técnico até a mediação realizada pelos
professores articuladores. O funcionamento do ambiente virtual de ensino e
aprendizagem demanda profissionais técnicos para a instalação da plataforma e
administração do sistema. A elaboração do material didático exige autores
3
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especializados para a escrita dos temas indicados. A editoração deste material
depende de uma equipe para a execução do layout e da diagramação dos cadernos
temáticos. Por sua vez, os professores articuladores realizam o projeto instrucional
e, em seguida, o trabalho de mediação, acompanhamento e tutoria aos cursistas.
Para Belloni (2008, p. 81):
Além destas funções de produção de cursos e materiais, temos que considerar as
tarefas de administração, planejamento e organização do processo como um todo –
do planejamento inicial à distribuição de materiais e à avaliação do desempenho do
estudante.

De acordo com a autora, com as atuações específicas para implementação
dos cursos em EaD, a dinâmica do trabalho pode ficar fragmentada, pois cada
especialista é responsável por uma área definida em um complexo processo de
concepção, produção execução.
Articular essas ações por meio do trabalho colaborativo é um grande desafio.
Segundo Damiani (2008, p. 214), grupos colaborativos “são aqueles em que todos
os componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela
qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e
interesses”.
De todo modo, o trabalho coletivo é essencial na educação, tanto na
modalidade a distância, como na presencial, para evitar a reprodução da divisão
industrial do trabalho, reproduzindo os modelos fordistas na educação (CERNY,
BERGMANN e LAPA, 2010).

Os cursos de formação continuada na modalidade EaD
O processo de implantação da EaD na formação continuada da rede municipal de
ensino de Florianópolis iniciou com a constituição do Grupo de Trabalho da EaD
(GT-EaD), integrado por técnicos da GEPE e representantes das demais diretorias
da SME. A intenção deste grupo era elaborar uma proposta a partir de um olhar
atento em relação às demandas pedagógicas e profissionais específicas da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e dos
demais setores que integram a rede municipal de ensino.
Após discussões e estudos, este grupo elaborou o Plano Corporativo da
Formação Permanente em EaD, com o propósito de estabelecer diretrizes para a
promoção desta modalidade de formação, pautado no princípio da democratização
do acesso à formação permanente, por meio da dinamização do tempo-espaço de
aprendizagem, utilizando uma metodologia que permite refletir a prática profissional,
promovendo o letramento digital.
Este plano foi concebido com a proposta de que pudessem ser alocados, em
uma mesma turma, sujeitos de diferentes segmentos profissionais (vigilantes,
cozinheiras, professores, administradores, especialistas, secretários, bibliotecários e
outros) que atuam nas unidades educativas, de maneira a possibilitar o
4
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enriquecimento do debate e do compartilhamento de experiências de trabalho,
promovendo a reflexão da prática educacional.
Na busca deste propósito, a metodologia foi discutida em reuniões semanais
e, a partir destes debates, surgiu o planejamento e estruturação dos cursos e do
espaço de ensino-aprendizagem. Definiu-se, então, por cursos com duração de
quarenta horas, sendo seis horas presenciais e trinta e quatro horas à distância,
distribuídas em um período de oito semanas. Os conteúdos são divididos em
unidades integradas, articuladas entre si e à ação profissional dos cursistas,
possibilitando assim um movimento de ação-reflexão-ação.
Tabela 1: Distribuição da carga horária dos cursos de formação continuada1

Fonte: FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Guia do cursista.
1
Florianópolis, 2011 .

O trabalho dos profissionais da educação da rede municipal de Florianópolis
requer atualização constante, pelo fato de estar inserido em um contexto que passa
por profundas transformações ocasionadas pelo processo de globalização,
intensificada, nos últimos anos, com o amplo desenvolvimento da tecnologia, que
acarreta mudanças sociais, políticas e econômicas. Devido ao reflexo dessas
mudanças, o acesso às informações ficou ampliado com a expansão das tecnologias
da informação e comunicação. Isso também promoveu transformações no que
concerne à produção e aquisição de conhecimentos, em consonância com o
desenvolvimento e circulação da cultura na era digital.

1

A tabela consta no caderno de apoio: “Guia do cursista”, no qual são apresentados aos
participantes orientações a respeito da proposta do curso na EAD da RME de Florianópolis.
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De acordo com o exposto no Plano Municipal de Florianópolis (2009, p. 79):
Hoje, é imprescindível que o educador conheça e saiba fazer a mediação pedagógica
adequada das linguagens midiáticas e transite ou navegue com tranquilidade na
grande onda de informações propiciadas pela tecnologia digital. Além disso, é
importante compreender as implicações sociais, históricas, econômicas, políticas e
pedagógicas do uso dos meios e das tecnologias digitais na construção de novos
ambientes de aprendizagem.

Não perdendo o foco no trabalho colaborativo, foram incorporados recursos
das tecnologias de informação e comunicação, que contribuem para o acesso aos
cursos pela internet de maneira fácil, segura e rápida. Ao mesmo tempo,
organizando um “espaço” que propiciasse a interatividade e a dialogicidade. Dessa
forma, foi implantada, para o desenvolvimento dos cursos no AVEA, a plataforma
MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment), um sistema
desenvolvido de forma colaborativa, com código aberto, livre e gratuito, com diversos
recursos de interação: correio eletrônico (e-mail), chat, fórum de discussão, textos
online, mural de recados, espaço para atividades de ensino-aprendizagem. A partir
deles, o professor articulador promove discussões e reflexões.
Dessa forma, a equipe da GEPE organizou a produção dos seguintes
materiais pedagógicos: o “Guia do Cursista”, que apresenta o modelo e a concepção
dos cursos de formação continuada da SME na modalidade de educação a
distância; o caderno de “Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual”, que explicita aos
cursistas as principais informações da educação a distância e do AVEA; além dos
cadernos temáticos referentes a cada curso ofertado, nos quais são apresentados
conceitos pedagógicos, científicos e técnicos específicos.
Foram contratados professores autores, especialistas no assunto em questão,
que receberam formação presencial para a elaboração dos cadernos temáticos,
além do “Guia de Referência Para Produção de Material”, elaborado pela GEPE com
o objetivo de orientar o trabalho destes profissionais.
A partir destes encaminhamentos, o material produzido pelos autores passa
pelo processo de análise e validação, a cargo do GT-EaD, de modo a garantir que
os textos contenham uma linguagem acessível a todos os segmentos profissionais
atuantes na rede. Após esse trabalho de leitura e discussão com os autores, os
cadernos temáticos, são diagramados, publicados e impressos para a distribuição
entre os cursistas.
Para a mediação dos cursos, são convidados professores que atuam na rede
e que tem afinidade e conhecimento com os temas desenvolvidos. Este profissional
é definido como professor articulador, atuando como catalisador da formação
continuada, considerando-se que as suas ações integram toda a dinâmica estrutural
da EaD. É muito importante que o professor articulador incentive os cursistas na
busca de autonomia no seu processo de formação, assim como, promova o acesso
aos conceitos teóricos, científicos e tecnológicos, mobilizando-os para o trabalho
colaborativo.
6
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A partir disso, o professor mediador deve auxiliar a ação-reflexão-ação dos
profissionais em seu ambiente de trabalho. Neste sentido, propõe ao cursista a
elaboração de um Plano de Ação Integradora (PAI), que consiste em um
planejamento de ações (re)orientadas a partir das reflexões oportunizadas ao longo
do curso e que tem como objetivo qualificar as práticas pedagógicas no contexto
educativo.
Após a organização do AVEA e dos cadernos temáticos e de apoio, os
professores articuladores tiveram formação específica sobre a metodologia da
educação a distância e os recursos utilizados na plataforma MOODLE.
No decorrer desta formação, os professores articuladores desenvolveram, em
parceria com o GT-EaD, o planejamento do Projeto Instrucional (PI), também
conhecido por design instrucional, que é um plano detalhado de todas as etapas do
curso. Para Ramos (2011, p. 46):
O design instrucional supõe um projeto voltado para a educação intencional; desse
modo, os objetivos orientam sua construção, contemplando a seleção de conteúdo, a
definição de atividades, os meios, entre outros aspectos envolvidos na concepção e
no desenvolvimento de um curso a distância (GAGNÉ, 2005). Assim, envolve um
“conjunto de atividades desenvolvidas para organização, planejamento, adequação e
estruturação” (RAMOS, 2010, p. 53). O planejamento, tanto na didática geral como
na didática do ensino a distância, exerce função importante por sistematizar e
organizar os processos de ensino e aprendizagem, descrevendo os objetivos
educacionais, os conteúdos, os meios e as condições. Por isso, neste trabalho
abordam-se os aspectos relacionados ao planejamento educacional, destacando a
inserção das tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino e
aprendizagem e suas repercussões sobre a prática pedagógica.

O PI serve também como um registro ou sistematização da proposta pela
equipe. Deve especificar: como, onde, para quem e quando serão utilizados
determinados materiais, recursos, técnicas e atividades de ensino-aprendizagem no
curso em conformidade com os objetivos didáticos.
Após o planejamento do projeto instrucional do curso, os professores
articuladores discutem, com o GT-EaD, a sua execução e os recursos
disponibilizados em relação aos prazos estabelecidos no cronograma. Caso seja
necessário, o grupo desenvolve outras mídias (textos, apresentações, tutoriais) para
adequação da proposta conforme as demandas didáticas apresentadas.
Dando continuidade a esse processo, a equipe da GEPE insere no AVEA,
conforme o planejado, os cadernos temáticos e de apoio, vídeos, links e outros
recursos do MOODLE (fórum de discussão, mural de recados, espaço para
atividades de ensino-aprendizagem). Neste contexto, a interface é estruturada para
que todos os cursos possuam uma mesma identidade visual, com a colaboração do
administrador do MOODLE.
Em 2011, a aula inaugural na modalidade de educação a distância foi
promovida com a palestra: “Educação continuada: o profissional que se reinventa a
7
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cada dia”, ministrada pelo professor João Vianney. Nesta primeira oferta, as
temáticas abordadas foram: Gestão Educacional; Educação Integral; Libras: língua,
linguagem e comunicação; Diversidade e educação para as relações étnico-raciais.
A meta deste ano era atender 200 profissionais, para tanto, foram ofertadas quatro
turmas com 50 vagas cada.
A partir da avaliação, foi definido que, no primeiro semestre de 2012, seriam
ofertados os mesmos cursos, com duas turmas cada, totalizando 400 vagas. No
segundo semestre, foram oferecidos sete cursos, com 50 vagas cada, sendo quatro
novos: Educação, prevenção e sustentabilidade; Gestão e ética no serviço público;
Planejamento, registro e avaliação; Letramento no contexto educativo.
Em 2013, foram ofertados novamente os mesmos cursos dos anos anteriores,
porém com um diferencial: o curso de Gestão Educacional foi destinado a todos os
candidatos ao cargo de direção das unidades educativas, atendendo a 211 cursistas
distribuídos em 6 turmas. Também foi criado um novo curso, intitulado Primeiros
socorros e proteção civil na educação. Assim, neste ano, foram oferecidas 750
vagas.
Importante apontar que, ao final dos cursos, professores articuladores e
cursistas realizam a avaliação da formação. Os dados são organizados e analisados
pelo GT-EaD. Dentre os pontos da avaliação de 2013, destacaram-se: 84% dos
cursistas afirmaram que o curso atendeu às necessidades formativas da rede; 85%
mencionaram que a relação teoria e prática foi adequada e forneceu subsídios para
o exercício profissional; e 82% relataram que a participação nos cursos possibilitou a
iniciativa e o desenvolvimento da própria autonomia no processo formativo.
A avaliação é fundamental para a revisão do planejamento dos cursos.
Dessa forma, a partir dos dados sistematizados, o GT-EaD faz o levantamento das
demandas e, assim, novos temas são sugeridos para as próximas ofertas.
A partir da avaliação, percebe-se que a modalidade de educação a distância,
se bem estruturada, contribui significativamente para o processo de formação do
profissional da educação, principalmente, no que se refere ao desenvolvimento da
autonomia para a construção do seu conhecimento, evitando assim uma formação
apenas instrucional.
No entanto, verifica-se que o índice de concluintes não ultrapassa sessenta
por cento do total de inscritos. Isso remete a outro grande desafio para a GEPE que
é o de diminuir a evasão. Assim como, o de garantir a qualidade na formação
continuada que faça sentido para o profissional da Educação Básica, por meio dos
recursos das TICs, possibilitando uma aprendizagem significativa (RAMOS, 2011).

Promoção da autonomia na construção do conhecimento
A proposta da Gerência de Formação Permanente, na modalidade EaD, tem como
princípio a formação em serviço, proporcionando a atualização profissional aos
cursistas, possibilitando a relação das teorias apresentadas com o seu ambiente de
8
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trabalho e desenvolvendo o letramento digital. De acordo com o exposto no Plano
Municipal de Educação (2010. p. 79-80):
As tecnologias de informação e comunicação, seja na forma tradicional ou na
interface digital, estabelecem condições de novas relações entre os sujeitos.
Pressupõe-se que não só o computador, mas, também, as demais mídias possam
tornar possível mediações pedagógicas, que potencializem a maneira como as
pessoas aprendem, de modo mais prazeroso e positivo, possibilitando o máximo de
atividades que reforcem processos de cooperação entre os aprendizes.

Os momentos presenciais também são importantes nesta nova modalidade
de formação, pois possibilitam ao cursista o acesso ao ambiente de aprendizagem, o
contato com os professores articuladores e colegas, a socialização do conhecimento
adquirido nesta trajetória formativa por meio da apresentação do PAI.
Para o desenvolvimento do PAI, são propostas, semanalmente, conceitos e
atividades que consistem, inicialmente, na observação e análise das práticas na
unidade educativa e, a partir deste reconhecimento, na delimitação da situação/
problema a ser trabalhada durante o curso.
No decorrer deste processo, a mediação do professor articulador é ímpar, no
sentido de incentivar os cursistas ao aprofundamento das reflexões, para a
elaboração da justificativa e dos objetivos a serem alcançados no PAI.
Uma das estratégias utilizadas fundamenta-se na análise do perfil dos
cursistas, obtido por intermédio do questionário preenchido por eles no AVEA e, a
partir disso, na mobilização dos professores articuladores para a busca de dinâmicas
que estimulem a permanência dos cursistas no processo formativo. Ou seja, que
possibilitem estabelecer interações, diálogos e reflexões sobre a prática profissional,
propiciando aos cursistas o desenvolvimento de habilidades referentes à aquisição e
construção de novos conhecimentos.
Desta maneira, reorganizar a mediação para conduzir o cursista no
desenvolvimento de suas capacidades de autoaprendizagem, não significa abrir mão
da participação do professor articulador, ao contrário, é criar estruturas que
fortaleçam a comunicação, por meio de métodos que promovam a interação entre
todos os participantes do processo. Dessa forma, evidenciar as experiências dos
profissionais da educação para fortalecer a aprendizagem autônoma. Segundo
Belloni (2008, p. 39):
Por aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e aprendizagem
centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recurso, e no qual
o professor deve assumir-se como recurso do aprendente, considerando como um ser
autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e autoregular este processo.

Sendo assim, percebe-se que, tanto na modalidade de educação a distância
quanto na presencial, a utilização das TICs torna inovadora a mediação pedagógica,
ampliando a consciência dos cursistas em relação à sua autonomia na construção
9
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do conhecimento. A GEPE procura desenvolver a formação para além da aquisição
de conceitos, aprofundando compreensões e (re)significando saberes por meio do
aprendizado colaborativo, estabelecendo parcerias, promovendo a troca de
experiências, reconhecendo potencialidades e limites do processo formativo,
potencializando a análise crítica e a resolução de problemas em relação ao desafio
de atuar na educação.
Diante do exposto, conclui-se que a implementação da oferta de cursos na
modalidade de educação a distância, no âmbito da rede municipal de ensino de
Florianópolis, abre um novo caminho para o processo de formação continuada de
seus profissionais, permitindo à Gerência de Formação Permanente viabilizar sua
intenção de integrar teoria educacional e prática profissional, tecnologias e educação
escolar, demandas educacionais e atualização temática, favorecendo ao profissional
da educação gerir seu processo formativo de maneira crítica e autônoma.
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ANEXO XXXI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 077/2014
ALTERA A PORTARIA Nº 117/2012, QUE ESTABELECE
ORIENTAÇÕES À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO, INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID E SERVIÇO
VOLUNTÁRIO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE FLORIANÓPOLIS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais
e demais disposições em vigor,
R E S O L V E:

Art. 1º Os § 1º e § 3º, do artigo 1º, da Portaria nº 117, de 19 de abril de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º.......................................................................................................
§ 1º Entende-se como Estágio Curricular Obrigatório, o processo
formativo supervisionado que tem por objetivo a observação, a
investigação e a intervenção no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação e nas Unidades Educativas, na perspectiva da ação reflexiva,
por meio de estratégias colaborativas entre os sujeitos envolvidos.
..................................................................................................................
§ 3º Considera-se Serviço Voluntário a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à
instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos culturais,
educacionais e recreativos.

Art. 2º O inciso III, do artigo 2º, da Portaria nº 117, de 19 de abril de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º.......................................................................................................
III – A realização de Estágio Curricular Obrigatório nas Unidades Educativas
fica vinculada à seguinte distribuição:
a) Educação Infantil: 2 (dois) estagiários por sala;
b) Ensino Fundamental: 2 (dois) estagiários por turma;
c) Educação de Jovens e Adultos: 2 (dois) estagiários por turma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Art. 3º Os incisos I e II, do artigo 4º, da Portaria nº 117, de 19 de abril de
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º.......................................................................................................
I – O interessado em prestar serviço voluntário deverá encaminhar por meio
eletrônico à Gerência de Formação Permanente, proposta de Serviço Voluntário contendo nome
completo, profissão, CPF, RG, telefone, endereço residencial, endereço eletrônico, unidade
campo pretendida, roteiro de observação/intervenção, carga horária, período, objetivo,
justificativa, metodologia e cronograma das atividades a serem desenvolvidas.
II – A Gerência de Formação Permanente encaminhará o voluntário para
entrevista com o Diretor da Unidade Educativa, de posse da Carta de Encaminhamento e do
Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a
Portaria nº 256/2012 e demais disposições em contrário.

Florianópolis, 10 de março de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação

ANEXO XXXII
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 076/2014.

ALTERA A PORTARIA Nº 116/2012, QUE ESTABELECE
ORIENTAÇÕES À REALIZAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO NO
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
FLORIANÓPOLIS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e demais disposições em vigor,

R E S O L V E:

Art. 1º O inciso II do parágrafo único, do artigo 2º, da Portaria nº 116, de 19
de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º.......................................................................................................
II – O Projeto de pesquisa, quando necessário, deverá passar pelo Comitê de
Ética da Instituição de Ensino Superior, atendendo a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro
de 2012, e sua validação deverá ser apresentada à Gerência de Formação Permanente antes do
encaminhamento para o campo de pesquisa.
Art. 2º O caput do artigo 4º, da Portaria nº 116, de 19 de abril de 2012, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º A partir do deferimento da Pesquisa ou Extensão, as Instituições de
Ensino proponentes, por meio dos seus profissionais, professores, bolsistas e pesquisadores,
deverão comprometer-se com a oferta de uma contrapartida, contribuindo com reflexões,
proposições e indicadores que visem à melhoria da ação educativa, bem como integrar o Banco
de Dados de Professor Formador e o Catálogo de Dissertações e Teses da Secretaria Municipal
de Educação de Florianópolis.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 10 de março de 2014.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação

ANEXO XXXIII

DECRETO Nº 12.674, de 11 de fevereiro de 2014

REGULAMENTA O ART. 117 DA LEI
COMPLEMENTAR CMF Nº 63 DE 2003.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com
fundamento no inciso III do art. 74, da Lei Orgânica do Município, e conforme dispõe o
artigo 117 da Lei Complementar nº 63, de 2003; DECRETA:
Art. 1º Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável poderá ser
concedida, a critério do Chefe do Poder Executivo, observada a conveniência
administrativa e concordância antecipada e expressa da chefia imediata e do titular do
órgão ou entidade onde o servidor estiver lotado, licença remunerada para freqüentar curso
de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, nas áreas afins ao cargo exercido
pelo servidor.

Parágrafo Único - Ao servidor matriculado em curso de pós-graduação em nível de
especialização, poderá ser concedida redução da jornada normal de trabalho, sem prejuízo
da remuneração.
Parágrafo Único - Ao servidor matriculado em curso de pós- graduação em nível de
especialização, poderá ser concedida redução da jornada normal de trabalho, sem prejuízo
da remuneração, desde que previamente autorizado pela chefia imediata e que não tenha
necessidade de substituição. (Redação dada pelo Decreto nº 12.842/2014)
São requisitos para a concessão da Licença para Participação de Curso de PósGraduação que o curso pretendido seja:
Art. 2º

a) credenciado por órgão competente; e
b) compatível com as áreas de formação, atuação e de interesse do órgão ou entidade em
que o servidor estiver lotado, assim como do cargo ocupado.
O interstício temporal mínimo entre uma liberação e outra, para um mesmo
servidor, será equivalente ao mesmo período da última liberação.
Art. 3º

É vedada a autorização para afastamento ao servidor que, no período de dois
anos imediatamente anterior a data de início do requerimento:
Art. 4º

a) apresentar quatro ou mais ausências injustificadas;
b) estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
c) tiver sofrido pena disciplinar ou estar suspenso do serviço por motivo disciplinar;
d) estar à disposição em órgão não integrante da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Florianópolis;
e) estar em gozo de licença para tratamento de saúde ou de pessoa da família por período
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superior a cento e oitenta dias; e
f) estar em gozo ou tiver gozado licença para tratar de interesse particular, como também
para acompanhar cônjuge.
Parágrafo Único - É vedada a autorização para afastamento ao servidor em estágio
probatório, readaptado ou em processo de readaptação.
Para os profissionais da área de educação será priorizada a liberação dos
servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais no município.
Art. 5º

Art. 5º Para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 40 quarenta horas
semanais, será priorizada a liberação em tempo integral. (Redação dada pelo Decreto
nº 12.842/2014)

Parágrafo Único - Aos profissionais da área de educação com jornada de trabalho de vinte
ou trinta horas será concedida liberação mediante comprovação da realização do curso no
horário de trabalho.
Quando a demanda prejudicar a prestação e a qualidade do serviço de uma
unidade administrativa, será feita seleção entre os pedidos, mediante os seguintes critérios:
Art. 6º

a) maior compatibilidade entre a função exercida e o curso;
b) realização do curso em horário não coincidente com o do trabalho;
c) menor número de profissionais já liberados na área;
d) menor número de profissionais liberados na unidade administrativa;
e) maior tempo de serviço na unidade; e
f) maior tempo de serviço na prefeitura.
O pedido de afastamento deverá ser protocolado no setor de protocolo da
Secretaria Municipal da Administração, acompanhado de:
Art. 7º

I - termo de compromisso, onde constará que o servidor continuará vinculado, após a
conclusão do curso, às atividades relacionadas ao mesmo, por período e carga horária no
mínimo iguais à duração do afastamento;
II - comprovante de matrícula, currículo e horário de funcionamento do curso, expedidos
pela instituição formadora;
III - parecer favorável exarado pela chefia imediata e do titular do órgão ou entidade a que
estiver vinculado; e
IV - cópia do projeto de pesquisa.
§ 1º No requerimento de prorrogação, deverá ser incluído o comprovante de freqüência e
notas das disciplinas cursadas no período liberado anteriormente.
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§ 1º Em caso de prorrogação, o requerimento deverá incluir o comprovante de freqüência e
notas das disciplinas cursadas no período liberado anteriormente. (Redação dada pelo
Decreto nº 12.842/2014)
§ 2º É vedada a alteração de programa, área de concentração e tema do projeto de
pesquisa sem prévia autorização do titular do órgão ou entidade onde o servidor estiver
lotado.
O servidor autorizado a afastar-se para freqüentar curso de pós-graduação em
nível de Mestrado e Doutorado ficará sujeito às seguintes normas:
Art. 8º

I - deverá ressarcir o Município, no prazo de sessenta dias, sob pena de inscrição do débito
em dívida ativa, do valor percebido a título de remuneração durante o período do
afastamento, na hipótese de, por qualquer razão, encerrada a licença, o servidor requerer
exoneração ou solicitar aposentadoria voluntária, ou ainda, se for demitido do cargo antes
de transcorrido período equivalente ao da duração do curso;
II - durante o afastamento, o servidor não poderá exercer atividade remunerada decorrente
de novo contrato de trabalho;
III - o servidor deverá apresentar-se à chefia imediata a que estiver subordinado
imediatamente após a conclusão do curso; e
IV - após o término do curso o servidor deverá apresentar comprovante da conclusão do
mesmo e cópia do trabalho de conclusão do curso à Secretaria Municipal de Administração
e ao órgão ou entidade no qual é vinculado.
I - deverá ressarcir o Município, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição do
débito em dívida ativa, do valor percebido a título de remuneração durante o período do
afastamento no caso de não conclusão ou abandono do curso, ou ainda, na hipótese de,
encerrada a licença e antes de transcorrido período equivalente ao da duração do curso, o
servidor:
a) requerer exoneração, exceto quando for para assumir outro cargo efetivo no âmbito da
Prefeitura Municipal de Florianópolis;
b) solicitar aposentadoria voluntária; ou,
c) for demitido do cargo.
II - durante o período do afastamento, o servidor não poderá:
a) exercer atividade remunerada decorrente de novo contrato de trabalho; e,
b) aumentar a carga horária de outro contrato de trabalho, quando o resultado ultrapassar
60 (sessenta) horas semanais.
IV - o servidor deverá encaminhar trimestralmente à Diretoria de Gestão de Pessoas da
Secretaria Municipal da Administração atestado de freqüência expedido pela instituição
formadora, sob pena de bloqueio dos seus vencimentos, com exceção dos servidores da
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Secretaria Municipal de Educação, que deverão encaminhar o comprovante diretamente à
Gerência de Formação Permanente daquela Secretaria; e (Redação dada pelo Decreto
nº 12.842/2014)
V - Após o término do curso o servidor deverá:
a) apresentar o comprovante de sua conclusão à Secretaria Municipal da Administração e
ao órgão ou entidade no qual é vinculado; e
b) apresentar cópia da dissertação ou tese ao órgão ou entidade no qual é vinculado e, no
caso dos profissionais da área da educação deverão ainda, integrar o Banco de Dados do
Professor Formador e Catálogo de Dissertações de Teses. (Redação acrescida pelo
Decreto nº 12.842/2014)
§ 1º Compete a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração
a verificação do cumprimento dos requistos referidos no caput deste artigo.
§ 2º A apuração dos valores devidos à título de ressarcimento, de que trata o inciso I, do
caput deste artigo, dar-se-á na proporção do período que faltar para o cumprimento do
disposto no inciso I do Art. 7º, deste Decreto.
Art. 9º A licença para freqüentar curso de pós-graduação, incluindo o tempo destinado a
elaboração de Monografia, Dissertação e/ou Tese, terá a duração estipulada pela
instituição de ensino promotora do curso.

A licença para freqüentar curso de pós-graduação, incluindo o tempo destinado a
elaboração de Monografia, Dissertação e ou Tese, terá a duração estipulada pela
instituição de ensino promotora do curso, com prazo máximo 2 (dois) anos para Mestrado e
3 (três) anos para Doutorado. (Redação dada pelo Decreto nº 12.842/2014)
Art. 9º

§ 1º No caso de conclusão do curso antes do período concedido, o servidor deverá
regressar imediatamente ao trabalho.
§ 2ºA autorização de afastamento poderá ser total ou parcial.
§ 3º O ato de afastamento do servidor terá seus efeitos cessados em caso de reprovação
em alguma disciplina ou seminário do curso freqüentado que implique em prorrogação do
curso.
§ 4º Durante o período de realização do curso, o servidor deverá encaminhar
trimestralmente à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de
Administração atestado de freqüência expedido pela instituição formadora, sob pena de
bloqueio dos vencimentos do servidor. (Revogado pelo Decreto nº 12.842/2014)
Além dos critérios fixados neste Decreto, será considerada a necessidade do
serviço e o interesse da Administração para a liberação do servidor na freqüência dos
Art. 10
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cursos referidos.
Os temas das dissertações ou teses deverão estar relacionados às atividades
desenvolvidas pelo servidor ou áreas afins ao cargo exercido na Prefeitura Municipal de
Florianópolis.
Art. 11

O afastamento do servidor somente ocorrerá após sua autorização por meio de
portaria expedida pelo Secretário Municipal de Administração.
Art. 12

Parágrafo Único - Compete ao Secretário Municipal da Educação a análise dos pedidos e a
autorização da licença para frequentar curso de pós-graduação dos servidores lotados
naquela Secretaria.
Parágrafo Único - Compete ao Secretário Municipal de Educação a análise dos pedidos, a
autorização e expedição da portaria de licença para frequentar curso de pós- graduação
dos servidores lotados naquela Secretaria. (Redação dada pelo Decreto nº 12.842/2014)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto
nº 6.554, de 05 de março de 2009 e demais disposições em contrário.
Art. 13

Florianópolis, aos 11 de fevereiro de 2014.
CESAR SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
JULIO CESAR MARCELLINO JR.
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ERON GIORDANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
ANEXO XXIV
REGISTRO DA 1ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO 2015
DATA: 23/02/2015
LOCAL: AUDITÓRIO DO PÓLO UAB – 14 HORAS
PAUTA:
1 – Quem somos
2 – Objetivo da reunião
3 – Atribuições da GEPE
4 – Departamento de Eventos
5 – Programa de Formação Continuada 2012
6 – Sistematização das formações
7 – Encaminhamentos
Participantes: Ana Elisa, Marta, Tatiane, Ronilda, Sonia e Regina (GEPE); Fabiana (POLO); Marly
(DIME); Sueli, Charles e Joaquim (GEPROS); Sanlina (DEPAE); Ana Paula, Estânisla, Grasiela e
Rosangela (GEI); Cláudia (NTM); Daniel, Waleska, Giorgia, Sonia Carvalho, Ana Regina e Marlene
(DEF/ EJA, PSE, DEBEC); Gisele Pereira (GAPE); Dione (DESABES); Cristina, Gisele Jacques, Janete
(DEI); Maria Terezinha (Escola do Mar); Cedenir (GEINFE); Sandra e Simone (DIAF); Helaine (DEVE)
1 – Regina iniciou este momento com sua apresentação funcional, em seguida todos os presentes
apresentaram-se, enquanto função e local de atuação.
2 – O destaque do objetivo da reunião segundo Regina, é a importância em articular a participação de
todos os seguimentos no planejamento das formações para 2015.
3 – Em relação às atribuições da GEPE, Regina ressaltou o compromisso desta Gerência com a
articulação e encaminhamentos as UEs referente as ações de Estágio, Pesquisa, Extensão, Serviço
Voluntário, Visita de Estudo e PIBID, bem como a articulação das formações com as demais diretorias.
Para que todos conheçam estas atribuições, indicou o endereço eletrônico da GEPE no portal da PMF.
4 – Helaine realizou breve relato do trabalho desenvolvido pelo DEVE, salientando a importância de que
para o agendamento das salas, as Diretorias/Gerências responsáveis pela formação, entreguem o
documento “anexo” devidamente preenchido e posterior e-mail com solicitação de agendamento do
espaço. É a partir da entrega do “anexo”, que o curso é cadastrado no SIGEPE para efeito de certificação
e freqüência digital/manual dos participantes. Em relação a certificação, Helaine comentou que ao
solicitá-lo, o participante deve preencher uma avaliação. Tal avaliação poderá ser modificada de acordo
com a intenção da coordenação do curso. Para realizar as alterações é preciso informar e planejar com o
Departamento antecipadamente. Outro ponto destacado foi a participação em eventos internos e externos
(os últimos em maior número), sendo que no período vespertino há o maior fluxo de atendimento (40%).
Cláudia (NTM) questiona se há alguma forma de controle ao final das formações, pois há casos de saída
antecipadas. Enquanto DEVE, Helaine ressaltou a dificuldade em manter um funcionário disponível para
esta função em todo o período. A proposta do grupo é de que o coordenador da formação informe o nome
e horário de saída do participante ao DEVE para a devida correção.
Regina destaca um problema recorrente em relação ao uso dos equipamentos das salas. Tais
problemas, segundo Daniel e Ângelo (responsáveis técnicos) diz respeito a dificuldade em manter o bom
funcionamento dos equipamentos, principalmente em relação a instalação de computadores particulares.
Daniel informou que qualquer ajuste e instalação não poderão ser realizados pelo visitante. Pede a
colaboração de todos no sentido de que utilizem o serviço técnico para instalação/desinstalação de

máquinas e programas e sugere que tenham seus arquivos salvos também no e-mail particular. Se for
necessário diferentes programas é fundamental informar antecipadamente para as devidas providências.
Com relação aos indicadores de formação 2014, Regina apresentou os dados organizados pelo
DEVE, sendo: cursos 129; carga horária 4072; vagas 10098; inscritos 9095; participantes 5934 e
certificados 3493. Ressaltou a importância em problematizar estes dados para novos desdobramentos.
Este aspecto foi reforçado por Sanlina e Gisele Jacques, lembrando que a análise pode ser feita a partir de
categorias (HA, Eventos, Convocação...) e que a obrigatoriedade de participação depende por quem e
como é feita a “cobrança”.
5 – Este documento foi produzido em 2011 para utilização em 2012, em parceria com as Diretorias.
Segundo Regina, a intenção é retomá-lo na elaboração do planejamento das formações 2015. Este
documento será encaminhado a todos para conhecimento.
6 – Sobre a sistematização da formação, Regina apontou a importância do calendário ser o instrumento
que materializa as formações, fundamental para a visão do todo. Em relação a formação/2015, Sonia
apresentou a proposta elaborada a partir das demandas enviadas pela Diretorias/Gerências, respeitando
principalmente a H.A. e organização semanal, conforme Portaria 05/2015. Outro ponto fundamental é
pensar a formação a partir das Diretrizes Curriculares Municipais (a ser editada). Segundo Cláudia
(NTM) é fundamental haver clareza de que o mesmo servidor poderá estar envolvido em diferentes ações
na U.E., sendo solicitado a participar de diversas formações no mesmo instante. Diante destes
apontamentos, Rosangela analisou que a proposta de formação promove discussão, no entanto, não se
materializa na organização do calendário conforme a demanda. A partir das colocações, Regina propôs
que cada setor informasse em linhas gerais, como idealizou sua formação. No entanto, diante do
adiantado da hora, solicitou que cada segmento envie sua proposta de formação a partir de temáticas e
objetivos entre outros, sistematizados conforme documento que será enviado. Solicitou a devolução para
o dia 26/02 (5ª feira) para a GEPE, que fará a sistematização. A reunião para a visualização de toda a
demanda acontecerá em 05/03 (5ª feira), às 14 horas.
Em seguida, Regina apresentou a proposta de calendário para Março, sendo que Dione solicitou
algumas alterações devido a necessidade urgente das Reuniões de Trabalho (RT) envolverem a comissão
para avaliação de desempenho profissional (as alterações foram feitas por Marta).
Regina apontou a preocupação levantada por Marly, de que a formação dos diretores das U.Es
deva ser planejada em conjunto, propõe a formação de uma comissão para pensar estratégias de
organização e planejamento. Esta comissão fica assim constituída: Gisele Jacques (DEI); Ronilda, Sonia e
Regina (GEPE); Sueli (GEPROS); Marly (DIME); Ana Regina e Sonia Carvalho (DEF); Cedenir
(GEINFE); Simone (DIAF); Ana Paula (GEI); Gisele Pereira (GEAP) e Pedro Rodrigues (CME). Tal
comissão deverá reunir-se no dia 02/03 (2ª feira), às 14 horas.
7 – Como encaminhamentos:
- os coordenadores de cada formação deverão enviar ao DEVE a documentação necessária para cadastro
do curso no SIGEPE e agendamento;
- solicitar auxílio técnico durante as formações ou quando precisar adequar o programa a ser utilizado;
- envio do programa reduzido para as formações 2015 (GEPE), a ser preenchido pelas
Diretorias/Gerências, com devolução até 26/02 e reunião para visualização da demanda em 05/03;
- reunião da comissão para planejamento da formação dos diretores no dia 02/03.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
REGISTRO DA 2ª REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO 2015
DATA: 05/03/2015
LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB – 14 HORAS
PAUTA:
1 – Análise do programa ampliado de formação
2 – Análise do calendário de formação
3 – Encaminhamentos
Participantes: Ana Elisa, Tatiane, Ronilda, Sonia e Regina (GEPE); Luciana Ávila e Fabiana (POLO);
Sueli, Charles e Joaquim (GEPROS); Sonia (Escola do Mar); Sanlina (DEPAE); Rosangela (GEI);
Suleica (NTM); Daniel, Waleska, Ana Regina (DEF/ EJA, DEBEC); Cláudia (DESABES); Cristina,
(DEI); Cedenir (GEINFE); Simone (DIAF); Helaine (DEVE); Márcia e Luciana (Mapa das Artes)
1 – Regina, Gerente de Formação Permanente, destacou a importância de todos os setores terem
colaborado com o envio do material solicitado na reunião anterior, salientando que neste momento o
documento está em construção, que o mesmo precisa ser modificado e solicitou que auxiliem, apontando
os equívocos.
O programa ampliado é um material que precisa ser analisado e para isso será disponibilizado no
Google Drive, para que o conheçam e façam suas considerações. Informou também que a GEPE contará
com a assessoria do professor Jorge Hermenegildo (IFSC) para a análise dos dados. Acredita ser
necessária a constituição de um grupo, a partir deste, para colaborar na análise dos dados indicados no
programa ampliado.
Em seguida, Regina abriu espaço para que os presentes comentem sobre suas respectivas
formações:
- Joaquim (GEPROS) – informou que houve acordo com a assessora dos professores de Ciências para
adequar o público, assim como com o DEPAE, pensando numa formação com a divisão de
responsabilidades.
- Cláudia (DESABES) – comentou sobre as formações planejadas e se colocou à disposição para
colaborar nas demais formações com a participação da profª Lorena (2 horas), a fim de se trabalhar as
relações interpessoais. Informou também que acontecerá um seminário para os servidores novos.
- Cristina (DEI) – destacou a necessidade de se ter um cuidado em atender às orientações da Portaria
005/2015. O planejamento inicial não estava detalhado. Para complementá-lo, é importante partir da
proposta curricular para a Educação Infantil (EI) e as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação
Básica (DCMEB). Destaca ainda que todos os demais podem ser inseridos no planejamento da DEI,
considerando tal parceria como fundamental para qualificação das formações.
- Sanlina (DEPAE) – destacou como eixo norteador a educação para uma alimentação saudável e
nutricional. Salienta a parceria existente com a DEI, atingindo agora a DEF. O público envolvido nas
formações do departamento é específico, o que facilita a organização. A dificuldade em organizar as
formações, está em relação aos projetos desenvolvidos para profissionais de diferentes funções. Ressalta a
importância do DEPAE em participar da formação dos diretores, conforme planejado para 2014.
- Márcia (Mapa das Artes) – esclareceu que a proposta é desenvolver atividades para o acesso dos
profissionais e estudantes a diferentes espaços de cultura. Considera importante articular as atividades
com as Diretorias, pois há possibilidade de conseguir espaços e formações em outros
ambientes/consultores (ex.: oficinas sobre cinema com os profissionais da EJA). Aponta que as cinco
linguagens da cultura podem ser incluídas na formação para os diretores.
- Ana Regina (DEF) – destacou que a própria estrutura da diretoria dificulta a organização interna. No
entanto, percebe que aos poucos há exemplos positivos de articulação com outros setores. Considerou que

as demandas são específicas e por isso as parcerias são necessárias. Além de toda a formação específica,
ainda há aquelas referente à Matriz Curricular, à Prova Floripa, à proposta do BID e às DCMEB.
- Charles (GEPROS) – comentou que o trabalho desenvolvido está relacionado à prevenção a acidentes,
drogas, atividades de formação de primeiros socorros (Reunião Pedagógica, formação descentralizada e
EaD).
- Rosangela (GEI) – indicou que o eixo da GEI é a educação especial com foco na acessibilidade, atuando
na formação de professores de AEE, professores de LIBRAS, auxiliares de LIBRAS/intérpretes e
professores auxiliares acompanhantes. Esclareceu que a Educação Inclusiva vai além disso, pois perpassa
a Educação Especial, sendo assim, é uma discussão que deve ser realizada em todos os espaços, nas
formações de diversos segmentos.
- Sonia (Escola do Mar) – mencionou a realização de formação junto às Unidades Educativas, em parceria
com o Instituto Carijós e GEPROS, por adesão, em local próprio e as datas indicadas para formação
poderão ser alteradas. Pontuou que as temáticas incluem professores de Ciências de anos iniciais,
Educação Infantil e EJA.
- Ronilda (GEPE) – destacou que a formação em EaD foi planejada para iniciar no 2º semestre (sem
definição das temáticas). O planejamento contará com a colaboração do GT-EaD.
- Sonia (GEPE) – informou que para a formação dos gestores, a comissão definiu como eixo as DCMEB.
Solicitou que encaminhem suas propostas a fim de que sejam incluídas no planejamento, sendo possível,
assim, a certificação para as propostas com pouca carga horária.
Com a finalização dos comentários, o grupo solicitou que todos tivessem acesso às DCMEB e
assim pudessem conhecê-la. A sugestão foi a de que se formasse um grupo de estudos com os membros
responsáveis pelas formações.
Regina, ao final das colocações, pontuou que a partir deste momento é importante transformar as
parcerias em planejamento. Ana Regina destacou ser necessário conhecer e utilizar as avaliações dos
participantes das formações como uma ferramenta para planejamento e análise (evasão, não certificação –
isso quer dizer algo, mas o quê?). A colocação também foi compartilhada por Daniel, avaliando que é
importante o órgão central saber a opinião dos participantes sobre o que lhes é oferecido.
2 – Em relação ao calendário, Regina comentou que ainda pode haver equívocos, é preciso problematizar
as situações conflitantes encontradas num primeiro olhar. Em relação às ações planejadas no citado
calendário, salienta a necessidade do DEVE ser comunicado com antecedência, através de documento
próprio — “anexo” — para que os dados possam ser inseridos no SIGEPE. Cita ainda o exemplo da
reunião para ERER, realizada no dia anterior, em que o DEVE sem conhecimento antecipado, não pode
realizar a frequência digital, pois os participantes não estavam cadastrados no sistema. Também reforçou
que em situações desta importância torna-se fundamental que a GEPE tenha conhecimento e, assim, possa
ser representada.
Ao mostrar o calendário, Regina exemplificou alguns indicativos da análise: os coordenadores da
EJA farão parte da formação dos gestores, pois a temática “Relações interpessoais”, planejada pela
GEPROS, será contemplada também neste espaço; o I Seminário (GEPROS) precisa ser transferido
(sinalizado no dia 28/10 – feriado). Solicitou ainda que informem um endereço do Gmail para que todos
tenham acesso ao Google Drive e possam realizar as alterações necessárias no calendário.
Rosangela sugeriu que nos próximos encontros, o grupo se dedique a conversar e problematizar
outros aspectos que envolvem o planejamento das formações, tais como: conteúdo, eixo centralizador,
metodologia, hora atividade – gestão do tempo. Segundo Regina, será possível iniciar no 2º semestre, a
articulação do planejamento para 2016.
Próxima reunião: 31/03/2015, às 14 horas.

ANEXO XXXV

ANEXO XXXVI

VI CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - COEB 2016
Desafios da educação contemporânea: concepções e práticas pedagógicas
DATA
02 a 03 de fevereiro de 2016

LOCAL
Centro de Cultura e Eventos
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima – Trindade

JUSTIFICATIVA
O evento busca fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação
por meio de conferências, palestras, relatos de experiência e pesquisas na temática
proposta. Esse processo pretende contribuir na avaliação da ação pedagógica nas
unidades educativas do município de Florianópolis a fim de provocar mudanças
paradigmáticas com vistas à complexificação e qualificação dos processos
pedagógicos atuais.

HISTÓRICO
Realizado desde 2011, o COEB 2016, em sua VI Edição, abordará assuntos
relacionados aos desafios da Educação contemporânea, mais especificamente,
àqueles relacionados às concepções e práticas pedagógicas do cotidiano escolar. O
congresso tem como finalidade discutir concepções e apresentar referências de
práticas pedagógicas que inovam os espaços e tempos escolares. O fato de realizar
todas as edições do congresso no início do ano letivo contribui para o planejamento
inicial das unidades educativas e o planejamento da formação continuada para os
profissionais da educação, com o intuito de garantir uma avaliação e um
aperfeiçoamento contínuo do trabalho educativo.
A realização do evento inicia no ano de 2011com a temática Aprendizagem em
Contexto. Seguindo em 2012 com Aprendizagem e Currículo, já em 2013 Qualidade
na Aprendizagem, em 2014 Educação integral e em 2015 A Educação Básica e a
indissociabilidade de suas etapas de ensino: reorganização de tempos e espaços na
consolidação de novas práticas educacionais.

OBJETIVOS
• Promover o debate dos processos que qualificam a práxis educativa, visando à
excelência da prática pedagógica no cotidiano escolar e a integração entre as
diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica, no
município de Florianópolis.
• Qualificar a formação continuada dos profissionais da educação por meio de
conferências, palestras, relatos de experiência e pesquisas na temática proposta,
destacando-se: competências política e técnica, interculturalidade, constituição do
sujeito docente, aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, gestão democrática e
participativa, transversalidade no currículo, educação integral e inclusão, atitude e
ética na educação.

PROGRAMAÇÃO
Horário
8h
09h30min

Dia 02 de fevereiro
Terça-feira
Credenciamento
Abertura oficial Conferência
de Abertura

12h - 13h30min
13h30min
15h30min

Comunicação Oral
(06 pesquisas)
Palestras

Dia 03 de fevereiro
Quarta-feira
Palestras
Relatos de Experiência
(06 trabalhos em 3 salas)
Almoço
Comunicação Oral
(06 pesquisas)
Conferência de Encerramento

INDICAÇÃO DE PALESTRANTES E EMENTÁRIOS
Conferências de abertura e de encerramento
02 e 03 de fevereiro de 2016
Ementa: O estudo e a análise do pensamento sistêmico e em rede. Compreensão
dos paradigmas a partir dos contextos histórico sociais que as suscitaram:
Modernidade, PósModernidade, Teorias PósCríticas. O papel da educação nas
formações sociais contemporâneas. Complexificação e qualificação dos processos
pedagógicos atuais.
Convidados
1. Anna Lúcia Campos – Peru
2. Fernando Hernandez – Universidade de Barcelona – Espanha
Palestras
Dia 02 de fevereiro de 2016 - 15h30min

Eixo: Apropriação da linguagem escrita como instrumento cultural.
Ementa: Compreensão e valorização da cultura escrita. Desenvolvimento da
oralidade e compreensão leitora. Desenvolvimento de atitudes e disposições
favoráveis à leitura. Usos e funções sociais da escrita. Multiletramentos.
Convidados
1. Mary Elizabeth CeruttiRizzatti – Santa Catarina – Brasil

Eixo: Reflexões sobre educação e a tecnologia nas políticas e práticas da
educação básica.
Ementa: Políticas e práticas relacionadas ao uso das TIC na Educação Básica.
Integração das TIC à prática docente e possibilidades no cotidiano escolar. TIC
como propulsora de transformação, inovação da educação.
Convidados
1. Juana Maria Sancho – Universidade de Barcelona – Espanha

Eixo: Diversidade étnico-racial: Princípios éticos, estéticos e políticos.
Ementa: Reflexão sobre a construção de princípios e de ações na educação básica
que reconheçam as diferenças e combatam as desigualdades raciais que atingem,
particularmente, os negros no contexto educacional. O diálogo constante a
promoção de práticas pedagógicas sistematicamente planejadas e que integrem o
principio educativo da diversidade étnico racial.
Convidados
1.
Nilma Lino Gomes – Minas Gerais – Brasil ou
2.
Lucimar Rosa Dias – Paraná – Curitiba ou
3.
Julio Roberto Groppa Aquino – São Paulo – Brasil
Palestras
Dia 03 de fevereiro de 2016 - 8h
Eixo: Desenvolvimento e aprendizagem
Ementa: Perspectivas teórico-metodológicas do desenvolvimento e aprendizagem
humanos. O ciclo vital. Modalidades de aprendizagem e sua relação com o processo
de ensino. Contribuições das neurociências na compreensão do desenvolvimento e
aprendizagem humanos. Cérebro e a aprendizagem. A atuação dos educadores
frente as Dificuldades de Aprendizagem.
Convidados
1. Maria Cândida Moraes – Brasília – Brasil ou
2. Afonso Celso Caldeira Scocuglia – Paraíba – Brasil

Eixo: Currículo e mudanças necessárias na educação básica: os sentidos da
escola
Ementa: Os sujeitos da Educação e os desafios curriculares. A cidade como espaço
pedagógico. Para além dos conteúdos escolares: que conhecimentos? Quais
práticas pedagógicas? Diálogos necessários entre a escola e as juventudes
Convidados
1. Paulo Cesar Rodrigues Carrano – Rio de Janeiro – Brasil ou
2. José Manuel Moran Costa – São Paulo – Brasil ou
3. Nilda Guimarães Alves – Rio de Janeiro – Brasil

Eixo: Característica da Ação Docente
Ementa: Reflexões sobre a relação com o saber, com o ensino e com a
aprendizagem. Tensões epistemológicas, éticas, estéticas, políticas na relação entre
ensinante e aprendiz.
Convidados
1. Walter Omar Kohan – Rio de Janeiro – Brasil ou
2. Maurice Tardif – Canadá
3. Silvio Donizetti de Oliveira Gallo – Campinas – Brasil

ANEXO XXXVII

PORTARIA Nº 168/2015 (*)
DEFINE O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E
APRESENTAÇÃO
DE
TRABALHOS
NAS
MODALIDADES
“COMUNICAÇÃO ORAL DE PESQUISA” E “RELATO DE
EXPERIÊNCIA” NO VI CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: CONCEPÇÕES E
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art.82º da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, e considerando o
planejamento e a organização do VI Congresso de Educação Básica - Desafios da Educação
Contemporânea: Concepções e Práticas Pedagógicas - COEB 2016, no período de 02 e 03 de
fevereiro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer o período de 28 de setembro a 26 de outubro de 2015 para a
inscrição de trabalhos nas modalidades:
modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa” e “Relato de
Experiência”, concluídos a partir do ano de 2011, para apresentação no COEB 2016, de acordo com
as disposições da presente Portaria.
Art. 2º A modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa” compreende a
apresentação de trabalhos de pesquisa em nível de mestrado ou doutorado:
§ 1º Serão considerados requisitos para inscrição de trabalhos nesta modalidade:
I - Pesquisa de mestrado concluída;
II - Pesquisa de doutorado concluída ou qualificada até a data da inscrição.
§ 2º Poderão inscrever-se
inscrever
pesquisadores que atuam como servidores da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis e pesquisadores externos.

(*) Artigos 5º e 7º retificados pela Portaria nº 197/2015, de 06 de outubro de 2015.

Art. 3º A modalidade “Relatos de Experiência” compreende a apresentação de
trabalhos pedagógicos realizados individual ou coletivamente por servidores da Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis.
Parágrafo único:
nico: Os trabalhos de autoria coletiva serão apresentados somente por
um dos autores.
Art. 4º Os trabalhos submetidos deverão vincular-se a um
m dos eixos temáticos
seguintes:
I - Política e Gestão da Educação Básica: Estudo e reflexão dos fundamentos
legais e das políticas educacionais da Educação Básica e suas implicações nas práticas educativas
contemporâneas; Desafios da política
olítica e gestão da educação na contemporaneidade;
contemporaneidade Organização dos
tempos e dos espaços escolares visando inovações pedagógicas a partir de políticas educacionais e
gestão; Estudo do sistema educacional brasileiro, de seus aspectos organizacionais, de suas políticas
e das variáveis intervenientes na gestão da Educação Básica, na perspectiva da transformação da
escola.
II - Currículo
culo: Concepções de currículo e seus significados na perspectiva da
transformação do conhecimento e da educação na contemporaneidade; Vinculação que há entre a
concepção de currículo, concepções de educação e transformação escolar; Relações entre currículo e
conhecimento escolar para as relações entre currículo e cultura; Construção do conhecimento
escolar como característica da escola democrática que reconhece a multiculturalidade como
elemento constitutivo do processo ensino-aprendizagem; Políticas, fundamentos e práticas de
currículo que consolidam uma escola justa, democrática e aberta às diferenças humanas e culturais;
A reorganização curricular na educação básica de forma a promover a indissociabilidade de suas
etapas e modalidades.
III - Práticas Pedagógicas e Docência: O exercício da prática pedagógica na
Educação Básica; Articulação do processo de produção de conhecimentos e realidade cultural e
pedagógica; Estudo do planejamento como ação intencional que objetiva a transformação da
realidade; Desenvolvimento das habilidades inerentes ao ato de planejar o ensino e de avaliar a
(*) Artigos 5º e 7º retificados pela Portaria nº 197/2015, de 06 de outubro de 2015.

aprendizagem; O aprender e sua relação com o ensino. Identificação de diferentes concepções
teóricas que embasam a prática educacional e implicações na aprendizagem;
aprendizagem Compreensão do
sujeito que aprende, considerando suas necessidades, interesses e possibilidades frente aos desafios
da escolarização; Os processos de diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a utilização de
pluralidde de linguagens, estratégias pedagógivas e recursos didáticos; As relações entre tecnologia
e inovação na escola contemporânea.
Art. 5º A inscrição e o envio do resumo deverão ser realizados por meio de
formulário eletrônico disponível no site http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/
Pes
deverão ter no
§ 1º Os resumos da modalidade de Comunicação Oral de Pesquisa
máximo 1.800 (mil e oitocentos) caracteres, contendo: introdução, objetivos, referencial teórico,
metodologia, resultados e três palavras-chave.
palavras
§ 2º Os resumos da modalidade de Relato de Experiência deverão ter no máximo
1.800 (mil e oitocentos) caracteres, contendo: introdução, objetivos, referencial teórico,
metodologia, resultados e três palavras-chave.
palavras
§ 3º Os autores sem acesso à Internet, ou que tenham dificuldades de efetuar a sua
inscrição, poderão comparecer à sede da Gerência de Formação Permanente, localizada no Centro
de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Ferreira Lima nº 82,
Centro, Florianópolis, SC, onde haverá equipamentos disponíveis e poderão receber ajuda para
proceder a sua inscrição.
Art. 6º A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no dia 13 de
novembro

de

2015,

a

partir

das

18

horas,

no

portal

do

COEB

2016:

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/
Art. 7º O artigo dos trabalhos selecionados deverá ser enviado até o dia 14 de
dezembro de 2015 para o endereço eletrônico coeb2016@gmail.com

(*) Artigos 5º e 7º retificados pela Portaria nº 197/2015, de 06 de outubro de 2015.

§ 1º Para os trabalhos selecionados na modalidade Comunicação Oral de Pesquisa
é obrigatório o envio do artigo.
§ 2º Para os trabalhos selecionados na modalidade Relato de Experiência, é
facultativo o envio de artigo.
§ 3º O artigo deverá ter no mínimo 8 (oito) e no máximo 10 (dez) laudas, seguindo
as normas de formatação abaixo descritas:

a. Título: em fonte maiúscula, em negrito e alinhamento centralizado;
b. Autor(es): após o título, deixar um espaço e colocar o nome do autor e
coautores àmargem direita, programa de pós-graduação, endereço eletrônico e o
eixo temático;
c. Papel tamanho A4;
d. Margem superior e inferior com 2,5 cm e margem esquerda e direita com 3,0
cm;
f. Fonte: Times New Roman tamanho 12;
h. Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
i. Utilizar editor de texto Word (.doc) ou BrOffice (.odt).
Art. 8° Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão apresentá-los durante
o COEB 2016, nas datas, espaços e horários estabelecidos, conforme a programação a ser divulgada
no portal do COEB 2016: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2016/
Art. 9º Os trabalhos selecionados serão publicados em Anais Eletrônicos do
Congresso, divulgados na página oficial do evento, sendo os autores responsáveis pela correção
ortográfica e gramatical do texto.
Parágrafo único.
nico. Os autores deverão seguir os preceitos da Lei nº. 9.610/98, que
regula os Direitos Autorais, bem como o Código Penal, responsabilizando
esponsabilizando-se pelas suas
publicações.

(*) Artigos 5º e 7º retificados pela Portaria nº 197/2015, de 06 de outubro de 2015.

Art. 10 A inscrição do trabalho implicará o conhecimento e aceitação das
condições estabelecidas no inteiro teor desta Portaria e das instruções específicas, expedientes dos
quais os autores não poderão alegar desconhecimento.
Art. 11 Os casos omissos serão avaliados pelo comitê científico e pela comissão
organizadora do evento.
Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 23 de setembro de 2015.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretaria Municipal de Educação

(*) Artigos 5º e 7º retificados pela Portaria nº 197/2015, de 06 de outubro de 2015.

ANEXO XXXVIII

PORTARIA Nº 279/2015.

DIVULGA
A
RELAÇÃO
DOS
TRABALHOS
SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO NAS
MODALIDADES “COMUNICAÇÃO ORAL DE
PESQUISA” E “RELATO DE EXPERIÊNCIA” NO
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA: COEB 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto na Portaria nº 168/2015 e Parecer do Comitê Científico,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar a relação dos trabalhos selecionados para o Congresso de
Educação Básica: “Desafios da Educação Contemporânea: concepções e práticas
pedagógicas” – COEB 2016, no período de 02 e 03 de fevereiro de 2016.
I – Modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”
Eixo: Política e Gestão da Educação Básica
a) Andréa Duarte de Oliveira - CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE.
b) Celia Maria Sampaio de Carvalho Carneiro - O LAZER NOS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS.
c) Cláudia da Silva - ESCOLA A TEMPO INTEIRO: ANÁLISE DOS DISCURSOS
ESPECIALIZADOS.
d) Elaine Eliane Peres de Souza - A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR NOS CADERNOS DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC).
e) Marivalda Abigail Rofino - POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE
MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG: UMA PERSPECTIVA DE ANÁLISE A
PARTIR DO CURSO ENCONTRO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, NO
PERÍODO DE 2009 A 2011.
f) Rafael Alves de Campos - ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA ARQUITETURA
ESCOLAR: AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 12 SALAS
FNDE.

Eixo: Currículo
a) Ana Paula Tatagiba - MASCULINIDADES E A CONFORMAÇÃO DA IDENTIDADE
DE TRABALHADORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
b) André Justino dos Santos Costa - O ESPAÇO EM ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS DE FLORIANÓPOLIS E SUA IMPLICAÇÃO NAS ESCOLHAS
CURRICULARES DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
c) Andréa do Prado Felippe - A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
(PSICO)LINGUÍSTICA DO ALFABETIZADOR PARA A OBTENÇÃO DE BONS
RESULTADOS NA ALFABETIZAÇÃO.
d) Paula Cortinhas de Carvalho Becker - DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO À
EDUCAÇÃO INTEGRAL: O CURRÍCULO COMO MOVIMENTO INDUTOR.
e) Wanessa Bruna Santos Brito Gomes - APRENDIZAGEM E CULTURA: A
IMPORTÂNCIA DE UMA SEGUNDA LÍNGUA PARA A CONSTITUIÇÃO DA
CRIANÇA.
Eixo: Práticas Pedagógicas e Docência
a) Aline Helena Mafra - “AQUI A GENTE TEM REGRA PRA TUDO”: FORMAS
REGULATÓRIAS NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS.
b) Edna Aparecida Soares dos Santos - A FORMAÇÃO CONTINUADA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: AVALIAÇÃO E EXPECTATIVAS DAS PROFISSIONAIS
DA REDE MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
c) Erica de Oliveira Gonçalves - NO RASTRO DAS ESTRELAS: O PLANETÁRIO E O
ENSINO DE ASTRONOMIA À LUZ DA TEORIA ATOR-REDE.
d) Heliete Schütz Millack - PERFIL LEITOR DE EDUCADORES NO CONTEXTO DA
FORMAÇÃO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
FLORIANÓPOLIS.
e) Kamila Regina de Souza - DESENHOS ANIMADOS E EDUCOMUNICAÇÃO: AS
BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL.
f) Simone Soler - "SE CHOVER ASSISTIMOS TV": PRÁTICAS E MEDIAÇÕES
PEDAGÓGICAS EM RELAÇÃO À TV NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
II – Modalidade “Relato de Experiências”
Eixo: Política e Gestão da Educação Básica
Não houve inscrições para este eixo.
Eixo: Currículo
a) Adriana de Souza Broering, Cristiane Januario e Tatiane Marcia Fernandes, - DO
CURRÍCULO PRESCRITO AO CURRÍCULO EM AÇÃO: AS MATERIALIDADES DO
NOVO DOCUMENTO CURRICULAR. Apresentadora: Adriana de Souza Broering.

b) Carina Santiago dos Santos - A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O
ENSINO DE HISTÓRIA: UM RELATO DA EJA CENTRO I MATUTINO.
Apresentadora: Carina Santiago do Santos.
c) Claudia Roberta Yumiko Tristão - ESCUTANDO E CONHECENDO O CONTINENTE
AFRICANO. Apresentadora: Claudia Roberta Yumiko Tristão.
Eixo: Práticas Pedagógicas e Docência
a) Ana Paula Silva e Costa, Amana F. de Souza, Gisele C. Costa, Humberto M. de Lima,
Ivonete S. S. Pereira, João G. Neto, Lis Raquel A. da S. Vieira, Luiz Gabriel N. Rodrigues,
Marcos A. Santos, Margareth de A. Neves, Mariana Ouriques, Marta M. da Silva, Priscila
Luckemeyer, Thaynara C. Nunes e Tiago H. Breunig– A PESQUISA COMO PRINCÍPIO
EDUCATIVO NA PRÁTICA. Apresentadora: Ana Paula Silva e Costa.
b) Angélica Maria Schimitz da Silveira; Monique Santos e Jaqueline Reginaldo - ARTE NA
INFÂNCIA. Apresentadora: Angélica Maria Schimitz da Silveira.
c) Diane Schlieck - ANIMAÇÃO: CRIANDO RELAÇÕES SIGNIFICATIVAS COM O
CONHECIMENTO POR MEIO DA TÉCNICA STOP MOTION Apresentadora: Diane
Schlieck.
d) Emiliana Aparecida Corrêa; Lena Maria Rodrigues - MATEMATIZANDO A
CONSTRUÇÃO DE PIPAS. Apresentadora: Emiliana Aparecida Corrêa.
e) Luiz de Vasconcellos Ferreira e Cláudia da Natividade Vieira – NÚCLEO DE CINEMA:
UMA EXPERÊNCIA INTERDISCIPLINAR. Apresentador: Luiz de Vasconcellos
Ferreira.
f) Thamirys Frigo Furtado - A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM MUNDO
DE DESCOBERTAS. Apresentadora: Thamirys Frigo Furtado.
Art. 2º O artigo dos trabalhos selecionados na modalidade de “Comunicação
Oral de Pesquisa” deverá ser enviado, obrigatoriamente, até o dia 07 de janeiro de 2016 para o
e-mail coeb2016@gmail.com Para os trabalhos relacionados na modalidade “Relato de
Experiência”, é facultativo o envio de artigo.
§ 1º O artigo deverá ter no mínimo 8 e no máximo 10 laudas, seguindo as
normas estabelecidas abaixo:
a. Título: em fonte maiúscula, em negrito e alinhamento centralizado;
b. Autor(es): após o título, deixar um espaço e colocar o nome do autor e
coautores à margem direita, programa de pós-graduação, endereço eletrônico e eixo temático;
c. Papel tamanho A4;
d. Margem superior e inferior com 2,5 cm;
e. Margem esquerda e direita com 3,0 cm;
f. Fonte: Times New Roman;
g. Tamanho 12;
h. Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
i. Utilizar editor de texto Word (.doc) ou BrOffice (.odt).

Art. 3º Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão apresenta-los
durante o COEB 2016 nas datas, espaços e horários estabelecidos, conforme a programação a
ser
divulgada
no
portal
da
Secretaria
Municipal
de
Educação:
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Art. 4º Os trabalhos selecionados serão publicados nos Anais Eletrônicos do
Congresso e divulgados na página oficial do evento, sendo os autores responsáveis pela
correção ortográfica e gramatica do texto.
Parágrafo Único. Os autores deverão seguir os preceitos da Lei nº 9.610/98,
que regula os Direitos Autorais, bem como o Código Penal, responsabilizando-se por suas
publicações.
Art. 5º A inscrição do trabalho implicará o conhecimento e a aceitação das
condições estabelecidas no inteiro teor desta Portaria e das instruções específicas, expedientes
dos quais os autores não poderão alegar desconhecimento. Os casos omissos serão avaliados
pelo Comitê Científico e pela Comissão Organizadora do evento, caso necessário.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Florianópolis, 04 de dezembro de 2015.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
Secretário Municipal de Educação

ANEXO XXIX

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais:
refletindo o cotidiano profissional na educação

Organização:
Gerência de Formação Permanente
Apoio:
ORBENK

Julho/2015

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa.
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”
Paulo Freire

1. APRESENTAÇÃO

Diante dos desafios profissionais do cotidiano, a formação continuada faz-se fundamental não
apenas para a ampliação de conceitos, o compartilhamento de experiências profissionais e culturais, mas
também como modo de reflexão e ressignificação do sujeito envolvido na atividade laboral.
Assim, considerando o sujeito em sua integralidade, o projeto de Formação para Auxiliares de
Serviços Gerais de 2015 tem como objetivo aprofundar as temáticas já abordadas em anos anteriores, bem
como, contemplar outras que nascem das demandas cotidianas nas Unidades Educativas de nossa RME.
A formação de 2015 contará com a participação de 610 profissionais, dos quais 555 são mulheres e
55 são homens; destes, 433 tiveram a oportunidade de frequentar a formação no ano anterior e,
possivelmente, 177 estarão participando pela primeira vez.
2. OBJETIVOS

• Contribuir para a constituição do sujeito na sua integralidade biopsicossocial e profissional;
• Construir momentos de reflexão acerca das relações positivas entre os pares no cotidiano
profissional;
• Proporcionar vivências de relações positivas a partir de oficinas que envolvam não apenas
orientações técnicas, mas também culturais;
• Aperfeiçoar as habilidades no exercício da função.
3. TEMÁTICAS

A formação continuada a ser ofertada aos profissionais auxiliares de serviços gerais, além de
abordar temáticas específicas da função, também organizará conteúdos que favoreçam as relações no
ambiente de trabalho, visando a constituição de práticas positivas. Desse modo, a presente proposta de
formação abordará os seguintes conteúdos:
1 - Relações Interpessoais (autoestima e discriminação/preconceito)
Consultora: Lorena Machado e Silva
Ementa: Consciência profissional e dedicação ao trabalho ao cuidar dos ambientes: saúde e bem estar a
cada passo. Os 4 compromissos de um ser humano: como desenvolvê-los contribui para experienciar o bem
estar e o senso de realização profissional. A relação entre crescimento e desenvolvimento humano e
crescimento e desenvolvimento profissional. Crises de transformação - lidando e crescendo com os
acontecimentos difíceis da vida. Como entender as crises que nos acontecem. O que fazer a partir delas.
Eu e você na harmonia das complexidades: relacionamentos costumam ser complexos; não precisam ser
complicados. Os mecanismos de defesa do ego.
2 - Terapia Artística (técnicas artísticas para desenvolvimento pessoal)
Consultora: Elvira Nardone e Silvia Barreto Schmidt
Ementa: Bibliotecas líticas disponíveis no entorno da Ilha de Santa Catarina; O fazer artístico e o
conhecimento da história registrada por nossos ancestrais ao observarem a natureza e fazerem a cultura; O
aprendizado das técnicas básicas usadas por essa cultura.

3 – Sustentabilidade (oficinas incluindo a reciclagem, separação correta de resíduos, estresse hídrico)
Consultor: Joaquim Antônio Gonçalves Neto
Ementa: A origem do plástico e consequências do descarte indevido; tempo de decomposição de resíduos;
estresse hídrico; separação de resíduos sólidos e os 5Rs.
4 – Momento Cultural (Apresentação do filme “Lixo extraordinário”, dirigido por Lucy Walker).
Consultor: Joaquim Antônio Gonçalves Neto
5 – Instrumentalização Técnica
Consultoras: Edilce Fátima de Derin e Chaiane da Veiga
Tema: Programa 5S
Palestrante: Chaiane da Veiga
Tempo de duração 1:00
Ementa: Conceito do 5S; Forma de implantação; Critério de avaliação; Benefícios;
Resultados alcançados.
Tema: Boas Práticas de Limpeza
Palestrante: Edilce Derin
Tempo de duração 1:00
Ementa: Uso correto de EPI's; Higienização das mãos; Técnicas de limpeza x complexidade das áreas;
Diluição, identificação e manuseio de produtos químicos; Manuseio e segurança de equipamentos e
materiais; Evidências de resultados captados nas unidades de educação.
6 – Primeiros Socorros (Prevenção de acidentes no âmbito profissional e familiar)
Consultor: Charles Schnorr
Ementa: Concepção dos conceitos de educação, prevenção, mitigação e resiliência; Noções de medidas
preventivas; Conceitos de Primeiros Socorros; Noções de prevenção em princípios de incêndio e uso de
extintores.

7 – Prevenção à Intoxicação
Consultora: Ieda Ana Costa Corrêa
Ementa: Identificar um evento tóxico e como lidar com ele. Importância da educação e da prevenção nos
acidentes tóxicos. Os riscos em que estamos expostos diariamente em nossas casas e no trabalho.

8 – Segurança do Trabalho (Prevenção à acidentes e promoção da saúde)
Consultora: Emanuela da Silva
Ementa:
Importância da segurança do trabalho e qualidade de vida;
Conhecendo as medidas preventivas;
Dinâmica dos EPIs;
Analisando os produtos químicos;
Dinâmica de trabalho em equipe;
Alongamento com técnicas de ginástica laboral;

Acidentes de Trabalho;
Mensagem final sobre segurança e o valor da vida.
9

–

Alimentos

não

Convencionais

-

Conhecendo

os

alimentos

funcionais,

nutracêuticos,

reaproveitamentos total de alimentos não convencionais (PANCs) e chás medicinais.
Consultora: Alesio dos Passos Santos (Cléa Bregue Daniel)
Ementa:
Primeira parte: Conhecendo as plantas e o cultivo; uso correto e manipulação. Trabalho de valorização do
profissional ajudando na saúde e qualidade dos servidos. Profissional a conhecer e manipular novas
plantas: as cores, sabores, aromas e amores.
Palestra aula: conhecendo as plantas e o cultivo ao uso correto, e manipulação.
Segunda parte: receitas, manipulação e degustação.
1º Momento: Conhecendo as plantas, alimentos, sua história, composição química, contra indicação e como
manipular; 2º Momento: Receitas e degustação; 3º Momento: Como montar um jardim comestível e didático;
4º Momento: Montagem de um temperódromo; 5º Momento: Como montar uma composteira doméstica.
Distribuição de material impresso com receita. Distribuição de sementes e algumas mudas. Indicação de
livros.
Pequenos comentários: alimentos orgânicos; sementes crioulas; alimentos não convencionais; alimentos
nutraceuticos; a importância da água; a importância das abelhas.

10 – Contação de Histórias
Consultoras: Felícia de Oliveira Fleck, Sonia Laiz Vernacci Velloso e Carina Scheibe
Ementa: Oficina de contação de histórias e brincadeiras cantadas, em que o contar histórias se entrelaça e
transita pelo universo do brincar. Brincadeiras e cantigas serão propostas pelas ministrantes provindas do
repertório popular e literário, com a intenção de também estimular os participantes a compartilharem
histórias, cantigas e brincadeiras de seu próprio repertório pessoal, dos quintais de suas infâncias e
memórias afetivas.

4. METODOLOGIA

A formação visa integrar conhecimentos conceituais e práticos a fim de promover uma reflexão a
respeito tanto do específico das funções profissionais cotidianas, quanto uma ampliação de aspectos que
contribuam com o crescimento pessoal.
Em 2015, o projeto atenderá a 610 funcionários distribuídos em 14 grupos, sendo 07 grupos no turno
matutino e 07 no vespertino. O grupo de profissionais com jornada de 40h será dividido em dois grupos. Um
grupo participará nos dias 27/07 e 28/07 (período integral) e 29/07 (matutino). O segundo grupo participará
nos dias 29/07 (vespertino) e 30/07 e 31/07 (período integral). Já o grupo de profissionais com jornada de
20h/30h será atendido de segunda a sexta-feira - nos dias 27/07 a 31/07 - em seus respectivos horários de
trabalho.

Cada grupo será atendido por um formador de modo a articular momentos de abordagem conceitual e
de vivências práticas. As temáticas serão abordadas por consultores das áreas de Gastronomia, Psicologia,
Educação e Capacitação para Profissionais de Limpeza. O evento contará com a parceria da Empresa
ORBENK, que além de abordar a temática “Instrumentalização Técnica”, contribuirá com a alimentação para
os cursistas e apoio. O certificado será emitido pela Secretaria Municipal de Educação aos participantes
que obtiverem 100% de frequência.
5. Consultores e temáticas
CONSULTOR EXTERNO
Elvira Nardone e Sílvia Barreto
Alésio dos Passos Santos
Felícia de Oliveira Fleck
Lorena Machado e Silva
Emanuela da Silva
ORBENK
Ieda Ana Costa Corrêa

TEMÁTICA
Terapia Artística
Alimentos não convencionais
Contação de Histórias
Relações Interpessoais
Segurança do Trabalho
Instrumentalização técnica
Prevenção à Intoxicação

CARGA HORÁRIA
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas

CONSULTOR INTERNO PMF
Charles Schnorr
Joaquim Antônio Gonçalves

TEMÁTICA
Primeiros Socorros
Sustentabilidade

CARGA HORÁRIA
30 horas
30 horas

Organização das salas:
40 horas: Grupos: 9; 10; 11 (dias 27, 28 – integral e 29 – matutino) e 12; 13; 14 (dias 29 – vespertino 30
e 31/07 – integral).
20/30 horas: Grupos: 1; 2; 3; 4 – matutino e 5; 6; 7; 8 – vespertino (dias 27 a 31/07).
SALA
CAPACIDA
DE
GRUPO
Nº DE
PARTIC.
COORD. DE
SALA

NTE

AUD.

Sala1

POLO

72

80

50

2–M

9–M

10 – M

11 – M

8–V

6–V

12 – V

13 – V

14 – V

45

45

32

50

50

50

Andréa

Sheila

Tatiane

Marta

Espaço de

Espaço

Espaço

Espaço

Conv.

de Conv.

Polo

Polo

1

4

005

6

7

46

50

48

36

1–M

3–M

4–M

5–V

7–V

42

Ana Elisa

Espaço
LANCHE

Sala 3

Sala 3

de
Conv.

Dione
Rejane

Marlete

AUD. CEC

106

Filme

6. CRONOGRAMA
Dia 27/07/2015
Horário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Horário

08:00 as 09:50

Elvira

Joaquim

ORBENK

Alésio

Lorena

Emanuela

Ieda

08:00 as 09:50

10:10 as 12:00

Lorena

Joaquim

Emanuela

Ieda

Elvira

ORBENK

Alésio

10:10 as 12:00

Horário

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Horário

13:00 as 14:50

Alésio

Joaquim

ORBENK

Ieda

Emanuela

Elvira

Lorena

13:00 as 14:50

15:10 as 17:00

Ieda

Joaquim

Emanuela

Alésio

ORBENK

Lorena

Elvira

15:10 as 17:00

Horário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Horário

08:00 as 09:50

Felícia

Emanuela

Alésio

ORBENK

Ieda

Joaquim

Charles

08:00 as 09:50

10:10 as 12:00

Charles

Ieda

Lorena

Emanuela

Alésio

Joaquim

Felicía

10:10 as 12:00

Horário

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Horário

13:00 as 14:50

Lorena

Charles

Alésio

ORBENK

Joaquim

Felícia

Emanuela

13:00 as 14:50

15:10 as 17:00

Elvira

Felícia

Lorena

Emanuela

Joaquim

Charles

ORBENK

15:10 as 17:00

Dia 28/07/2015

Dia 29/07/2015
Horário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Horário

08:00 as 09:50

ORBENK

Lorena

Joaquim

Elvira

Felícia

Alésio

Joaquim

08:00 as 09:50

10:10 as 12:00

Emanuela

Alésio

Joaquim

Lorena

Charles

Ieda

Joaquim

10:10 as 12:00

Horário

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Horário

13:00 as 14:50

ORBENK

Lorena

Felícia

Charles

Emanuela

Elvira

Alésio

13:00 as 14:50

15:10 as 17:00

Emanuela

Elvira

Charles

Felícia

ORBENK

Lorena

Ieda

15:10 as 17:00

Horário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Horário

08:00 as 09:50

Joaquim

Charles

Elvira

Joaquim

Lorena

ORBENK

Emanuela

08:00 as 09:50

10:10 as 12:00

Joaquim

Felícia

Ieda

Joaquim

Elvira

Emanuela

ORBENK

10:10 as 12:00

Horário

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Horário

13:00 as 14:50

Felícia

Emanuela

Joaquim

Lorena

Charles

Joaquim

Elvira

13:00 as 14:50

15:10 as 17:00

Charles

Ieda

Joaquim

Elvira

Felícia

Joaquim

Lorena

15:10 as 17:00

Dia 30/07/2015

Dia 31/07/2015

Horário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Horário

08:00 as 09:50

Alésio

ORBENK

Felícia

Charles

Joaquim

Ieda

Joaquim

08:00 as 09:50

10:10 as 12:00

Ieda

Elvira

Charles

Felícia

Joaquim

Alésio

Joaquim

10:10 as 12:00

Horário

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Horário

13:00 as 14:50

Joaquim

Alésio

Elvira

Joaquim

Ieda

Charles

Felícia

13:00 as 14:50

15:10 as 17:00

Joaquim

ORBENK

Ieda

Joaquim

Alésio

Felícia

Charles

15:10 as 17:00

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
TEMÁTICAS ABORDADAS

CONSULTORES

TOTAL DE AVALIAÇÕES

MUITO BOM

REGULAR RUIM

Terapia Artística

Elvira Nardone
Silvia B. Schmidt

479

387

76

16

Sustentabilidade/Momento Cultural

Joaquim Antônio Gonçalves Neto e Dione Raizer

470

407

60

3

Prevenção à Intoxicação

Ieda Ana Costa Corrêia

471

432

34

5

Primeiros Socorros

Charles Schnorr
Luciana Souza

473

427

40

6

Segurança do Trabalho

Emanuela da Silva

473

444

29

0

Alimentos não-convencionais

Alésio P. Santos

465

436

25

4

Contação de Histórias

Felícia O. Fleck, Sonia L. V. e Carina Scheibe

471

393

63

15

Relações Interpessoais

Lorena machado e Silva

519

428

81

10

Instrumentalização Técnica

ORBENK

458

343

94

21

421

309

92

20

Lanches/Almoço:

AVALIAÇÕES DOS CONSULTORES

CONSULTOR

ESPAÇO FÍSICO

DISTRIBUIÇÃO
COORDENADORAS ALIMENTAÇÃO
DOS GRUPOS

SUGESTÃO

MATERIAIS

ORGANIZAÇÃO

ALÉCIO

ruim, muita escada e
deslocamento

respeitosas, queridas e
dinâmicas

bem organizado

pensar locais p
alimentação

não solicitou

boa organização
(sinalização e apoio)
- Gratidão

ELVIRA/SÍLVIA

inadequado para a
oficina

ótimas, participativas

boa, necessita
diversificação no
cardápio

menos intervenções 1º
dia (violino e
secretário)

sim

EMANUELA

inadequado em
algumas salas (espaço
apertado)

FELÍCIA/KARINA/SÔNIA

ok

IEDA

LORENA

ORBENK
Edilce/Chaiane
CHARLES/
LUCIANA
JOAQUIM/
DIONE

ótimas

nos grupos menores
houve melhor
aproveitamento

participação ativa

algumas salas com
problemas de
boa distribuição,
atentas e disponíveis
ventilação, uma das bom aproveitamento
para auxiliar
salas muito comprida
Sala do NTM
inadequada

espaço inadequado

maior participação das
coordenadoras nas
atendida
atividades / entrega parcialmente, pois
dos tickets na entrada
faltou EPIs
e não durante a oficina

bom cronograma

ok

Excelente,
participativas e
generosas

ótimas

lanche bom

oferecer almoço aos
consultores

muito boa

adaptada às
condições, saborosa

de acordo

Criar espaço com
mediação para os
cursistas/ouvidoria.

sim

boa organização,
gostamos de ter
participado

sim

Parabéns a todos!

sim

Parabéns, equipe
articulada e
inspiradora!
Gratidão!

pensar outros espaços
e cronograma para
problemas com o
consultores de outras
áudio
cidades, atrasos/ruídos
prejudicaram a oficina

AVALIAÇÃO DOS COORDENADORES DE SALA
CONSULTOR

DINÂMICA DE
ATENÇÃO

PERTINÊNCIA DO TEMA

ESPAÇO FÍSICO

DISTRIBUIÇÃO DOS
GRUPOS

Muito barulho
Pertinente
ALÉCIO

Exposição oral
Interessante
/perguntas e respostas
Ótimo

ELVIRA/SÍLVIA

Apresentação inicial
(nome, idade, filhos,
onde trabalha, os
cursistas passavam
uma bola par o
próximo de falar)

Oficina fixa
(consultor trouxe
muitos materiais)
Ótimo (Scheila)

Ótimo/bom

Sala maior para
acomodar esta
oficina

ALIMENTAÇÃO

Mais tempo de oficina/
(sugestão do consultor:
SME pensar ações de
Atraso (25 min)
controle de algumas
Pão pequeno
doenças: ansiedade,
hipertensão, estresse...
Almoço boa qualidade Custo/benefício)
Espaço físico fixo

Bom/ótima/

Bom

Bom/adequado

Boa

Pertinente/envolveu o grupo com
histórias/boa/pertinente, mas
consultora deixou a desejar
(linguagem inadequada, vivências
particulares sem conexão com o
ambiente escolar)/linguagem
inapropriada (expressões chulas e
erradas (gente simplória/ovo
estrelado/sudorose dentre outras),
muitos exemplos pessoais, não
terminou exposição)

Barulhento e
quente/bom/prédio
não comporta
contingente

Boa/satisfatória/boa
diante do
possível/espaços
inadequados p
alimentação

boa

História da evolução
humana (sensibilização
para o tema)

EMANUELA

Tom de voz elevado,
muitas histórias,
exemplos

SUGESTÃO

Espaço maior e com
mesas
Papel pardo para
proteger o chão

Sempre 2 consultoras
para motivar o grupo/

CONSULTOR

DINÂMICA DE
ATENÇÃO

PERTINÊNCIA DO TEMA

ESPAÇO FÍSICO

DISTRIBUIÇÃO DOS
GRUPOS

ALIMENTAÇÃO

SUGESTÃO

FELÍCIA/KARINA/SÔNIA

Acolhimento com
música/

Razoável/boa

Para as atividades de
dança (roda) espaço boa
foi pequeno/

boa

grupos menores/

FELÍCIA/KARINA/SÔNIA

Acolhimento com
música/

Razoável/boa

Para as atividades de
dança (roda) espaço boa
foi pequeno/

boa

grupos menores/

IEDA

ORBENK
Edilce/Chaiane

CHARLES/
LUCIANA

Exposição oral / perg e Significativo/ótimo/pertinente à
resp.
função

Muito barulho
(casarão/obra)/CEC
Nº geral muito grande, boa/ótima/faltou para
não é apropriado/
mas ficou adequado nos um grupo, gerou
adequado à
grupos.
atraso na oficina/
metodologia do
curso

Exposição oral /
perguntas e respostas

Barulho da obra
Excelente, grupos
Distribuição próxima
Bom nas salas, mas
atrapalhou/muitas
menores resultou melhor às salas, foi
sugestões/espaço de
ruim p o lanche
aproveitamento
tumultuada
lanche o os consultores

Boa/muito boa

Exposição oral
(perg/resp)/(Luciana:
sobrou 10min mostrou
uso extintores, muito
técnica/didática) Pertinente/interessante/excelente
(faltou tempo/Charles:
didático, atrai a
atenção, mas não
concluiu, faltou tempo)

Pães pequenos, bolo
ruim, falta de
organização (faltou
em cima, cursistas
Bom/inadequado
tiveram q deslocar(muitas
se/atraso na
pessoas)/falta de
Turmas menores
oficina)/prática e
lugar adequado para contribuíram para a
saborosa, no entanto
alimentação/faltou oficina/satisfatória/ótima
faltou opção mais
cadeiras (NTM) para
saudável, suco muito
cursistas
doce/excesso de
carboidratos/ótima,
muitos elogios p a
organização

Menos oficinas=mais
tempo para as mais
significativas/reduzir nº
de dias.

Ampliar tempo/ mais
demonstrações
práticas/falta
comunicação entre os
consultores (o Charles
repetiu o que a Luciana
disse na 1a parte, na
qual este não
estava)/espaços mais
adequados para
alimentação e
acomodação do
contingente

CONSULTOR

JOAQUIM/
DIONE

DINÂMICA DE
ATENÇÃO

Exposição oral /
perguntas e respostas

PERTINÊNCIA DO TEMA

Bom

ESPAÇO FÍSICO

Bom

DISTRIBUIÇÃO DOS
GRUPOS

Boa

ALIMENTAÇÃO

Boa

SUGESTÃO
Orbenk entregar os
tickets antes da oficina/
organização do lanche
atrasou a oficina, não
terminou o filme/levar
materiais o
manuseio/exemplo/
(reclamações sobre
desvio de função)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO XL

GESTORES EM REDE
Consolidação das Diretrizes Curriculares da
Educação Básica – Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis

Ana Regina Barcelos- DEF
Cedenir Silva – DIOBE
Gisele Jacques – DEI
Marly Carvalho – GABINETE/DIME
Regina Bittencourt – DAE/GEPE
Ronilda Ventura – DAE/GEPE
Rosângela Machado – DEF/GEI
Simone Ávila - DIAF
Sônia Carvalho – DEF/EJA
Sonia Fernandes – DAE/GEPE
Sueli Andrade – GEPROS

2015 - 2016
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1. Introdução
A Gerência de Formação Permanente – GEPE, dentre suas atribuições,
planeja, organiza e articula, com setores da Secretaria Municipal de Educação –
SME desde o ano de 2011, a formação continuada dos gestores da Rede Municipal
de Ensino, diretores de unidades educativas do Ensino Fundamental e da Educação
Infantil e coordenadores da Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Com o objetivo de dar continuidade a esse processo, a GEPE criou um
Grupo de Trabalho Formação de Gestores – GT, constituído por representantes da
Diretoria de Ensino Fundamental, Diretoria de Educação Infantil, Diretoria do
Observatório, Diretoria Administrativa e Financeira, Gerência de Educação Inclusiva,
Gerência de Articulação de Pessoal, Gerência de Programas Suplementares,
Departamento de Mediação e a Gerência de Formação Permanente.
O GT tem como finalidade planejar, articular e organizar a formação
continuada para o período de 2015 a 2016, tendo a GEPE como responsável pela
coordenação das reuniões.
2. Justificativa
Uma das metas da SME é a formação continuada para todos os
profissionais da Rede Municipal de Ensino – RME. Nesse contexto, a formação dos
gestores destaca-se em função da influência que este exerce tanto nas situações do
cotidiano escolar quanto na construção do Projeto Político Pedagógico da unidade
educativa.
Para Lück,

Compete à gestão escolar estabelecer o direcionamento e a
mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, de
modo que sejam orientadas para resultados, isto é, um modo de ser e
de fazer caracterizado por ações conjuntas, associadas e articuladas.
(2009, p.24)

A formação continuada para gestores é uma ação que motiva a discussão de
novas ideias, a clarificação de documentos políticos e o aprimoramento de
conhecimentos que contribuem para mudanças na prática pedagógica. Desse modo,
torna-se uma forma de envolver lideranças, de valorizá-las e de apoiá-las na
construção de seus projetos pedagógicos.
Diante do exposto, a formação continuada para os gestores torna-se um
espaço oportuno para a discussão do documento político lançado pela SME:
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis.
Os gestores são os articuladores entre os professores, a SME e os
fundamentos, princípios e diretrizes que se encontram inseridos em um documento
cujo objetivo é contribuir para a transformação da organização escolar e curricular
das unidades educativas da RME.
A formação continuada de gestores, que tem como eixo condutor as
discussões das Diretrizes Curriculares, visa delinear os tempos e espaços escolares,
a revisão de concepções de ensino e aprendizagem, o modo de avaliar os
estudantes, dentre outros elementos da educação escolar.
Ao instituir as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, a SME
busca assegurar a articulação, a sequencialidade e a organicidade necessárias
entre as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica que são de
responsabilidade do município. O desafio de efetivá-la faz-se tarefa de cada um e de
todos os profissionais da Rede Municipal.
Por esse motivo, as Diretrizes Curriculares foram definidas como o eixo
2

condutor da formação continuada dos gestores para os anos de 2015 e 2016, de tal
modo que, ao se chegar a um acordo acerca do que é comum e fundante para a
Educação Básica da RME/Fpolis, os gestores se fortaleçam e compreendam os
princípios desse documento e, consequentemente, contribuam para a transformação
dos modos de pensar e fazer a educação.
3. Objetivo
Esta ação formativa objetiva aprofundar o estudo das Diretrizes Curriculares
da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis de modo a
subsidiar os gestores na elaboração e/ou no redimensionamento do Plano de
Gestão e do Projeto Político Pedagógico das Unidades Educativas.
4. Metodologia
A metodologia da formação continuada será participativa, considerando as
experiências dos gestores ao longo das diferentes trajetórias profissionais. A
orientação pela indissociabilidade da teoria e da prática, geradora da ação-reflexãoação, será o eixo metodológico desta formação nas diversas ações propostas.
A formação continuada será organizada de acordo com o que segue:
 Constituição de dois grupos, com aproximadamente setenta participantes
cada.
 Carga horária Total: 120 horas para cada grupo, distribuída em encontros
mensais presenciais e a distância. Serão acrescidas na carga horária total
dos Diretores da Educação Infantil 24horas da formação específica.
 Período da execução: 2015 e 2016, com 60 horas de formação em cada ano
letivo.
 Modalidades de formação: presencial e a distância (EaD).
 A modalidade EaD será desenvolvida na plataforma Moodle, os materiais e
atividades para discussão serão apresentados em módulos, um a cada mês,
de acordo com as temáticas discutidas nos momentos presenciais.
 Nos momentos presenciais além dos encontros mensais serão organizados
seminários que tem como objetivo consolidar o eixo ação-reflexão-ação, onde
os gestores apresentarão as mudanças em seus Planos de Gestão e PPPs
com base nas discussões realizadas.
 Público envolvido: gestores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
 Local de execução: Centro de Educação Continuada.
Ciclos de formação
Os encontros, presenciais e a distância, serão organizados com base nos
seguintes ciclos que não obedecerão, necessariamente, a sequência apresentada.
Ciclo 1: Concepção de conhecimento e concepção de aprendizagem: no sentido de
explicitar o que se entende por direito de aprender. Ao definir uma concepção de
conhecimento, consequentemente define-se uma concepção de educação, que por
sua vez, define uma concepção de aprendizagem que perpassam as etapas e
modalidades de ensino.
Ciclo 2: Projeto Político Pedagógico como um instrumento de organização coletiva.
Ciclo 3: A formação integral e o percurso formativo. Revisão das referências
conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo
espaços sociais na unidade educativa e fora dela. A reorganização dos tempos e
espaços educativos com vista à formação integral e ao respeito ao direito de
aprendizagem.
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Ciclo 4: Diferenças na escola, compreendendo-a como inerente à condição humana
e não apenas aos grupos considerados excluídos. A concepção de Educação
Básica, acompanhada de duas dimensões: a educação comum e o respeito à
diferença. Que aborde a perspectiva intercultural de escola: uma escola que acolha
todas as culturas a partir de mudanças em sua organização curricular, mudanças
nas atitudes e nas relações com as pessoas.
Ciclo 5: A indissociabilidade da Educação Básica. A infância como categoria social
relevante da educação básica e os sujeitos da educação de jovens e adultos
reconhecidos enquanto atores sociais competentes.
Ciclo 6: Articulação das discussões feitas até o momento com as situações reais
vividas pelos gestores e a indicação de possibilidades de mudança na organização
dos tempos e espaços escolares e na forma como se concebe o conhecimento e a
aprendizagem. Consequentemente, uma discussão que leve em consideração a
redefinição de nossos mecanismos de avaliação como instrumento de contínua
progressão dos estudantes.
Ciclo 7: Discussão dos pontos críticos do cotidiano das unidades educativas, tendo
como objetivo a aprendizagem do estudante; compatibilidade entre a proposta
pedagógica e entre as diretrizes curriculares e a estrutura e funcionamento das
unidades educativas.
Formação específica
Todas as ações formativas fazem parte de um contexto contínuo de
discussões e problematizações comuns tendo como base as Diretrizes Curriculares.
Outras atividades formativas de setores específicos da SME, dirigidas a
alguns dos Gestores, também farão parte desta Formação e estão detalhadas no
Cronograma da tabela 2.
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Tabela 1- Cronograma para todos os gestores: diretores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e
coordenadores da EJA.

2015

23 de abril

Tema/Ciclos

Apresentação do Projeto de Formação
Expectativa da formação.
Apresentação e discussão das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica.

19 de maio

Ciclo 1: Concepção de conhecimento e
concepção de aprendizagem.

16 de junho

Ciclo 5: A indissociabilidade da
Educação Básica.

Ementa
Projeto de Formação: Gestores
em Rede 2015/2016.
Expectativa da formação por
parte dos gestores. – Documento
de diagnóstico.
Diretrizes
Curriculares
da
Educação Básica da Rede
Municipal
de
Ensino
de
Florianópolis.
Concepção de conhecimento e
concepção de aprendizagem: no
sentido de explicitar o que se
entende por direito de aprender.
Ao definir uma concepção de
conhecimento,
consequentemente define-se uma
concepção de educação, que por
sua vez define uma concepção de
aprendizagem que perpassam as
etapas e modalidades de ensino.

A infância como categoria social

Objetivos
Apresentar o Projeto de Formação:
Gestores em Rede.
Conhecer as expectativas dos
gestores em relação à formação.
Aprofundar o estudo das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica,
destacando sua trajetória, princípios
e conceitos fundamentais.

Discutir concepções de ensino e de
aprendizagem que estão presentes
na prática pedagógica.
Clarificar sobre o direito de aprender.
Conhecer concepções de ensino e
de aprendizagem que superem a
visão conservadora de educação
escolar.
Debater sobre os conceitos de
ensino e de aprendizagem como
categorias essenciais para se
repensar e refazer a cultura escolar.

Debater
questões
comuns
e
questões específicas das etapas e

Formador

Grupo de Trabalho

Sílvio Gallo ou
Sandra Corazza

Sônia Kramer
Ângela Coutinho
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relevante da educação básica e
os sujeitos da educação de
jovens e adultos reconhecidos
enquanto
atores
sociais
competentes.

13 de agosto

17 de setembro

08 de outubro

Ciclo 2: Projeto Político Pedagógico –
PPP como um instrumento de
organização coletiva da unidade
educativa.

Ciclo 4: Diferenças na escola: cultura de
paz e relações interpessoais

Ciclo 6:
Articulação das discussões
feitas até o momento com as situações
reais vividas pelos gestores e a indicação
de possibilidades de mudança na
organização da escola
Ciclo 7: Pontos relevantes do cotidiano
das unidades educativas

O papel do gestor na construção
do PPP.
O PPP como instrumento dos
processos de mudança.
O PPP como ação coletiva.
O PPP e sua articulação com as
Diretrizes
Curriculares
da
Educação Básica da RME.
Educar para a Cultura de Paz:
Mudança de Atitudes e das
Relações
Interpessoais.
Trabalhando o Dissenso e os
Conflitos.
Liderança e Poder para a Paz:
Gestão
Participativa.
Interdependência entre pessoas.
Faceta
Positiva
do
Poder.
Empowerment. Negociação de
Soluções.
Mudança de paradigma: da
Violência Para a Paz
Tempos e espaços escolares e a
concepção de ensino e de
aprendizagem.
Redefinição de mecanismos de
avaliação como instrumento de
contínua
progressão
dos
estudantes.
Estrutura e funcionamento das

modalidades de ensino.
Conhecer o específico da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e EJA,
identificando o que é especifico e o
que é comum nas etapas e
modalidades.
Debater sobre a importância da
gestão escolar na construção de um
PPP, por meio de reflexões e
discussões a partir das situações
reais do cotidiano escolar e dos
fundamentos teóricos.
Compreender
o
PPP
na
singularidade de cada unidade
educativa, atrelado as diretrizes
curriculares comuns.
..

Maria Terezinha
Consolação T. dos
Santos.
Ilma Passos Veiga

Sueli Amália Rodrigues

Proporcionar um espaço onde os
gestores realizem uma interação
entre os conhecimentos discutidos
até o momento com as situações
reais do cotidiano de suas unidades
educativas.
Propor alternativas de mudança no
PPP e nas práticas escolares.
Valorizar
práticas
pedagógicas

Grupo de Trabalho
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unidades educativas.
Destina-se a discussão dos
pontos críticos do cotidiano das
unidades educativas, tendo como
objetivo a aprendizagem do
estudante; compatibilidade entre
a
proposta
e
diretrizes
curriculares e a estrutura e
funcionamento das unidades
educativas.

12 de novembro

Discussões realizadas até o
momento com as situações reais
vividas pelos gestores;
compatibilidade entre a proposta
e diretrizes curriculares e a
estrutura e funcionamento das
unidades educativas.

Seminário

2016

Tema/Ciclos

Março

Ciclo – a definir
Ciclo 3: A formação integral e o percurso
formativo.

Abril

Maio

Junho

Ciclo 3: continuidade

Ciclo 4: Diferenças na escola,

inovadoras.
Discutir os pontos que dificultam o
trabalho pedagógico nas unidades
educativas.
Propor alternativas de mudanças.
Socializar experiências do trabalho
pedagógico das unidades educativas
que enfrentaram as dificuldades e
buscaram alternativas de solução.

Apresentação de algumas unidades
educativas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e EJA, das
mudanças no Plano de Gestão, PPP
e práticas pedagógicas, com base
no conhecimento discutido.

Ementa

Objetivos

Revisão
das
referências
conceituais quanto aos diferentes
espaços e tempos educativos,
abrangendo espaços sociais na
escola
e
fora
dela.
A
reorganização dos tempos e
espaços educativos com vista à
formação integral e ao respeito ao
direito de aprendizagem.
Gestão
e
desafios
contemporâneos
frente
a
Educação Integral

Debater sobre os fundamentos da
educação integral e de tempo
integral.
Clarificar o conceito de tempo
integral e formação integral.
Discutir ações que viabilizam a
educação integral e a escola em
tempo integral.

As
diferenças
na
escola
compreendendo-a como inerente
a condição humana e não apenas

Grupo de Trabalho

Formador

Discutir as perspectivas existentes
sobre as diferenças.
Clarificar
questões
sobre
o
movimento de Educação Inclusiva.
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aos
grupos
considerados
excluídos. A concepção de
Educação Básica, acompanhada
de duas dimensões: a educação
comum e o respeito à diferença.
Abordagem
da
perspectiva
intercultural de escola: uma
escola que acolha todas as
culturas a partir de mudanças em
sua
organização
curricular,
mudanças nas atitudes e nas
relações com as pessoas.
Agosto

Ciclo :

Setembro

Ciclo 6: Articulação das discussões
feitas até o momento com as situações
reais vividas pelos gestores e a indicação
de possibilidades de mudança na
organização da escola.

Outubro

Ciclo 7: Pontos relevantes do cotidiano
das unidades educativas

Novembro

Reconhecer os diferentes estilos de
aprendizagem e as distintas formas
de resolver os problemas.
Clarificar sobre
a modalidade
Educação Especial e o movimento
de Educação Inclusiva.
Compreender
a
amplitude
do
movimento de Educação Inclusiva.

Seminário

Tempos e espaços escolares e a
concepção de ensino e de
aprendizagem.
Redefinição de mecanismos de
avaliação como instrumento de
contínua
progressão
dos
estudantes.
Estrutura e funcionamento das
unidades educativas.
Destina-se a discussão dos
pontos críticos do cotidiano das
unidades educativas, tendo como
objetivo a aprendizagem do
estudante; compatibilidade entre
a
proposta
e
diretrizes
curriculares e a estrutura e
funcionamento das unidades
educativas.
Discussões feitas até o momento
com as situações reais vividas
pelos gestores;
compatibilidade entre a proposta
e diretrizes curriculares e a
estrutura e funcionamento das
unidades educativas.

Proporcionar um espaço onde os
gestores realizem uma interação
entre os conhecimentos discutidos
até o momento com as situações
reais do cotidiano de suas unidades
educativas.
Propor alternativas de mudança no
PPP e nas práticas escolares.
Valorizar
práticas
pedagógicas
inovadoras.
Discutir os pontos que dificultam o
trabalho pedagógico nas unidades
educativas.
Propor alternativas de mudanças.
Socializar experiências do trabalho
pedagógico das unidades educativas
que enfrentaram as dificuldades e
buscaram alternativas de solução.
Apresentação de algumas unidades
educativas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e EJA, das
mudanças no Plano de Gestão, PPP
e práticas pedagógicas, com base
no conhecimento discutido.

Grupo de Trabalho

Grupo de Trabalho

Grupo de Trabalho
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Cronograma Formação Específica para diretores de Educação Infantil
Tema: O papel do gestor frente aos desafios a educação infantil.
Objetivos: Fortalecer o gestor na implementação de políticas educacionais e ações democráticas por meio de orientações, estudos e
reflexão baseado nas diretrizes, currículo e legislações para a educação infantil.
Metodologia: Esta formação está organizada em cinco grupos regionais, e serão coordenados pelas assessoras das respectivas
Unidades Educativas que compõe a região. Os encontros serão mensais, com carga horária de 4 horas cada, no período de abril a
novembro, totalizando 6 encontros.
Tabela 2
Data

Tema

Abril
Maio
Junho

Julho

Agosto
Setembro

Currículo na Educação Infantil
Diretrizes da Educação Básica
Gestão democrática
Qualidade na Educação
Relação Creche Família
Indicadores de Qualidade
Plano de Gestão
Projeto Político Pedagógico

Ementa
A
indissociabilidade
na
educação básica e o direito
a
aprendizagem
e
a
educação integral
Como projetos pedagógicos
curriculares podem conferir
uma identidade própria à
unidade de ensino
O planejamento participativo
do
projeto
políticopedagógico das escolas
Discutindo
conceitos
e
vivências em relação a três
instrumentos
da
gestão
democrática:
conselhos
escolares, a função de
diretor e descentralização
financeira
Os desafios enfrentados
para praticar a gestão
democrática
A participação na gestão
escolar e as funções do

Objetivos
Fortalecer
o
gestor
na
implementação
de
políticas
educacionais
e
ações
democráticas
por
meio
de
orientações, estudos e reflexão
baseado nas diretrizes, currículo
e legislações para a educação
infantil.

Formador

Assessoras da
Diretoria da
Educação Infanl.

9

Outubro

Novembro

Conselho Escolar
A relação entre gestão
democrática e melhoria da
qualidade
do
ensino
Avaliação institucional como
um instrumento de gestão do
projeto pedagógico

10

6. Considerações
O percurso formativo dos gestores da RME será acompanhado pelo GT –
Formação de Gestores durante os anos de 2015 e 2016. Além de organizar e avaliar
cada um dos encontros o GT se responsabilizará, também, por fomentar tanto as
discussões, presenciais quanto as no ambiente virtual, bem como apoiar os gestores
nas atividades a serem realizadas.
7. Referências
Lück, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba:
Editora Positivo, 2009.
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal De Educação.
REGULAMENTO OPERATIVO. Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis. Contrato de Empréstimo
3079/OC-BR, Agosto 2014.
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal De Educação. Diretrizes
Curriculares para a Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis/SC. Florianópolis, 2015.
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal De Educação. Gerência
de Formação Permanente. Avaliação Final do Curso O Papel do Gestor
Educacional frente aos desafios das políticas educacionais. Florianópolis, dez.
2014.
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal De Educação. Gerência
de Formação Permanente. Projeto de formação “O Papel do gestor frente aos
desafios das políticas educacionais”. Florianópolis, dezembro 2013 a outubro de
2014.
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ANEXO XLII

FORMAÇÃO PERMANENTE NA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Florianópolis, 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

1. Introdução
No ano de 2015, a Gerência de Formação Permanente (GEPE) visa dar
continuidade ao oferecimento dos cursos na modalidade de educação a distância (EaD),
dando continuidade ao Projeto Corporativo de 2011, agora intitulado Plano de Formação
na Modalidade EaD.
Os cursos ofertados pela Gerência de Formação Permanente, na modalidade EaD,
tem como objetivo integrar teoria educacional e prática profissional, tecnologias e
educação digital, demandas educacionais e atualização temática, na formação
permanente dos profissionais da RME, contribuindo dessa forma, para a melhoria da
qualidade no atendimento educacional prestado nas unidades educativas municipais.
Desse modo, os cursos em EaD têm os mesmos propósitos e desafios

das outras

modalidades de ensino, entretanto, possuem uma diferente dinâmica estabelecida nas
redes de colaboração e aprendizagem.
Neste sentido, a concepção da oferta dos cursos em EaD, tem como fundamento o
protagonismo do cursista, enquanto sujeito de aprendizagem, e a unidade dialética que
articula teoria e prática (práxis) no fazer profissional. Essa concepção está intimamente
ligada às diretrizes da GEPE, cuja preocupação é a ação-reflexão-ação da prática
educacional.
Tais cursos são oferecidos a todos os servidores da Rede Municipal de Ensino
(RME), sendo que, a diversidade de profissionais em um mesmo curso, possibilita tanto a
interação de diversas funções e a troca de conhecimentos quanto aos ambientes
profissionais que constituem a RME.
Os cursos oferecidos são de curta duração e desenvolvidos online em um ambiente
virtual de aprendizagem, que possibilitam o acesso a diversos conceitos e informações,
oferecendo espaço para debates e discussões, incentivando a interação entre os
participantes. Além de atender a Política de Tecnologia Educacional, fomentada pela
SME, ao introduzir o sujeito nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), por
meio da educação digital.

2. Justificativa
O Plano de Formação na Modalidade EaD visa proporcionar formação permanente
para os profissionais da RME, tendo em vista a democratização ao acesso através da
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dinamização do tempo-espaço de aprendizagem, do letramento digital e de uma
metodologia que permite a reflexão a respeito da prática profissional.
A dinamização do tempo-espaço em EaD se dá por meio do acesso ao ambiente
virtual de ensino e aprendizagem - AVEA, onde há uma ressignificação dos tempos e
espaços, causando uma eliminação do espaço pelo tempo, ou seja, a sala de formação
(espaço) estará disponível de acordo com o tempo que o profissional/cursista puder lhe
dedicar.
Os cursos oferecidos pela GEPE, na modalidade de EaD, tem origem nas demandas
e necessidades de formação dos profissionais da RME identificadas pela equipe da
Gerência em parceria com os grupos de assessores da SME, por meio do Grupo de
Trabalho-EaD, de acordo com as deliberações das políticas públicas educacionais no
âmbito municipal, estadual e federal.
No ano de 2014, os cursos foram ofertados no segundo semestre e abordavam as
seguintes temáticas: Gestão e ética no serviço público; Gestão educacional; Letramento
no contexto educativo; Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil e
Primeiros socorros e proteção civil na educação. Todos com 50 vagas cada.
Em 2015 as atividades terão início no segundo semestre e serão ofertados os
seguintes cursos:
 Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação: discutir conceitos de
atendimento emergencial, educação e mitigação na construção de uma
cultura prevencionista nas ações de primeiros socorros, proteção civil e
combate a princípios de incêndio refletindo em busca de uma sociedade cada
vez mais resiliente e consciente de seu papel como cidadãos preparados para
agir em situações de crise; princípios e diretrizes sobre ações legais de
proteção civil e atendimento emergencial nas unidades educativas.
 Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil: registro e
análises do proposto. Registro como ferramenta que revela a prática
pedagógica.

Concepção

de

planejamento

e

avaliação.

Elementos

fundamentais do planejamento. Intencionalidades do Planejamento. Avaliação
como processo sistemático da ação pedagógica. Documentos legais que
referendam os instrumentos pedagógicos: registro, planejamento e avaliação.
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 Gestão Educacional: princípios de gestão democrática da educação;
natureza da gestão escolar; métodos e técnicas de gestão escolar
democrática; autonomia escolar.
 Letramento no contexto educativo: estudos sobre aprendizado e ensino de
leitura e escrita. Práticas de letramento no contexto escolar, com destaque à
responsabilidade dos distintos componentes curriculares.
Cadernos indicados para atualização:

 Diversidade e educação para as relações étnico-raciais: análise conceitual de
diversidade, identidade, etnicidade e cidadania; interface entre movimentos
sociais e a luta por direitos humanos; desenvolvimentos de comportamentos de
combate ao racismo, discriminação e preconceito racial no ambiente escolar.
Professor Autor: Fábio Garcia, Lilian Conceição da Silva Pessoa de Lira, Liliane
Marisa Rodrigues Machado e Suzana Marisa Rodrigues Ribeiro.

 Educação Integral: marco conceitual: legislação, UNESCO/UNICEF – relatórios
e políticas de educação básica; historicizar a educação integral no Brasil;
educação integral x educação em tempo integral x educação complementar:
aproximações e distanciamentos; gestão na educação integral.
Professor Autor: Vânio César Seemann e Ana Paula Silva e Costa

 LIBRAS: língua, linguagem e comunicação: conceito de língua e linguagem,
pensamento e linguagem; a comunicação das pessoas surdas no decorrer da
história; comunicação e LIBRAS; expressão facial e corporal; aspectos
linguísticos da LIBRAS.
Professoras Autoras: Clarissa Motta de Almeida

Indicação de temáticas para a elaboração de novos cursos:
 Sexualidade e Gênero na Educação Básica;
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 Saberes, conhecimentos e práticas pedagógicas;
 Corpo e movimento na Educação Básica;
 Cultura digital na Educação Básica;
 Educação Especial;
 Cultura de paz
 Sustentabilidade.

3. Metodologia
Os cursos são desenvolvidos na plataforma Moodle (Modular Object Oriented
Dynamic Leraning Enviroment), na qual os cursistas têm acesso ao ambiente virtual de
ensino e aprendizagem – AVEA, onde são acompanhados e auxiliados pelo professormediador e pelo articulador.
O acesso dos cursistas ao ambiente é realizado de forma segura, por meio da
identificação de usuário por CPF e senha. Nesse espaço, os conceitos são apresentados
nos cadernos online, com os conhecimentos específicos de cada curso, distribuídos em
unidades de estudo. Além disso, outros cadernos de apoio também são disponibilizados:
“O guia do cursista”, com orientações para realização do curso; e o caderno “Introdução à
EaD e ao ambiente virtual” com e instruções para navegação no AVEA.
Ao final do curso, os cursistas produzem um Plano de Ação Integradora, que visa
possibilitar uma reflexão da prática do percurso formativo, o professor-mediador conduzirá
a participação dos cursistas por meio de indicação de leituras do caderno temático do
curso, além de textos complementares, a fim de mobilizar os cursistas para a realização
das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos. Em paralelo a essas ações,
os cursistas iniciam com a problematização de uma questão vivenciada no ambiente de
trabalho, pensada a partir dos conceitos discutidos no curso. A partir disso, relaciona a
teoria e prática, reflete a respeito de suas metodologias quanto as suas ações ou
intervenções, analisa a aplicação do Plano de Ação, sistematiza e socializa os resultados.
A duração do curso é de oito semanas, com carga horária de 43h, sendo
distribuídas em, 34h à distância no AVEA e 9h presenciais, estas divididas em três
encontros de 3h. O primeiro encontro acontece no início do curso, no qual os professores
apresentam o AVEA e o conteúdo programático que será trabalhado. O segundo
encontro, no meio do curso, com a participação do autor do caderno em estudo ou outra
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pessoa que tenha domínio da temática. Já o terceiro encontro, acontece na última
semana com os cursistas em socialização dos Planos de Ação Integradora — PAI.
A partir da avaliação realizada pela Gerência de Formação Permanente com o GTEaD ficou constatada a necessidade de melhorar o índice de certificação.
A emissão do certificado fica sob responsabilidade da SME, e a condição
necessária para conclusão do curso e certificação é a realização de 75% das atividades
no AVEA e ter frequência nos dois encontros presenciais.
4. Sujeitos envolvidos
Profissionais que atuam na Rede Municipal de Educação de Florianópolis

5. Investimento

PLANILHA DE INVESTIMENTO
OFERTA 2015
Quantidade

Serviço

1

Consultoria e hospedagem da
plataforma Moodle (incluindo o curso dos
diretores)
Designer instrucional (TRV R$ 522,19)

5

Mediadores (TRV R$ 522,19)

1

Cronograma/Período
de atuação

Valor/Investimento
R$

8 meses

10.800,00

8 meses

4177,52

4 meses

8.355,04

Total da oferta *

2
3

NOVA OFERTA
Produção de material didático (hora de
consultoria) **
Atualização de material didático (hora de
consultoria)
Total da oferta

23.332,56

60h

9.600,00

30h

7.200,00
16.800,00

PARA A OFERTA E NOVA OFERTA
1

Revisão de textos (TRV R$ 522,19)

4 meses

4.177,52

Valor Total
44.310,08
* Para a oferta em 2015 o investimento por cursista será de R$ 116,00.
* Considerado para dois cursos novos (o GT levantou 06 temáticas para novos cursos)
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6. Distribuição da carga horária e das unidades
A carga horária total de cada curso é de 40 horas, distribuída em oito semanas,
conforme o organograma a seguir.

Tabela 1: Distribuição de carga horária.
Fonte: Desenvolvido por GT EaD
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ANEXO XLIII
REUNIÇÃO DE AVALIAÇÃO – EaD
DATA: 09/11/2015
LOCAL: NTM
PARTICIPANTES: Ana Elisa, Regina, Andréa, Karla, Isabel (justificou), Luciana, Carolina
PAUTA:
1 – Avaliação do curso, considerando os seguintes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Data para encerrar o preenchimento para das avaliações dos cursos (proposta 20/11);
Data para encerrar os cursos no AVEA (proposta 27/11)
Relação dos cursistas que certificam;
Encontros obrigatórios e com autor;
Apresentação dos planos;
Participação no AVEA – atividades; retorno das mensagens; atendimento no plantão...
Utilização/importância dos materiais – cadernos e material planejado;
Autoavaliação – como foi a experiência; o que mudaria

a) Foi acordado que no dia 20/11 encerra o período para preenchimento da avaliação dos cursos.
b) A data final para encerrar os cursos será no dia 27/11.
c) De acordo com os indicadores dos cursos, as articuladoras consideram que o número estimado de
certificados será: Gestão Educacional (35 cursistas – todos que participaram do encontro final);
Letramento no Contexto Educativo (27 cursistas), Primeiros Socorros (18 cursistas). Em relação a este
ponto, foi solicitado que cada articuladora envie a relação dos cursistas que irão certificar para que a
coordenação repasse as informações ao DEVE para emissão dos certificados.
Em relação aos demais tópicos da pauta, cada articuladora fez seus apontamentos:
- Karla – em relação a conclusão do curso, aponta que três cursistas realizaram todas as atividades, no
entanto, não compareceram ao encontro final obrigatório. Indica que alguns alunos a partir do encontro com
o autor sugerem a formação de um grupo de estudos. Por este motivo, analisa que este encontro aconteça
com presença obrigatória, considerando um momento com o autor e outro para orientações em relação ao
PAI.
Sobre os encontros avalia que foram produtivos, embora no encontro inicial estivesse ansiosa enquanto
articuladora. Sentiu-e feliz com a apresentação o PAI, pois os relatos foram interessantes e todos tiveram a
oportunidade de apresentar seus trabalhos com boas reflexões. Principalmente no encontro final, sentiu a
ausência de representantes da DEF por considerar que este momento poderia ter gerado discussões
relevantes (por exemplo, do PAI cuja temática foi elaborada a partir da aplicação a Prova Floripa). Ficou
surpresa com um pequeno grupo de cursistas que retornavam as mensagens e atividades de maneira
construtiva, embora outro grupo pouco se manifestou. Considera que não aconteceu a leitura do Guia do
Cursista e por isso sugere que o mesmo seja divulgado a partir de um tutorial. Acredita que a quantidade de
atividades planejadas foi suficiente. No entanto, na atividade da 2ª semana, avalia que os alunos não
compreenderam a proposta, não conseguindo fazer relação com a elaboração do PAI, por isso pensa em
modificar a atividade. Para a próxima oferta pensa em: utilizar mais o diário como recurso; ficar mais atenta

aos retornos das atividades; intercalar as atividades com retorno individual e por bloco. Gostou da
experiência, pois considera que poderá ser utilizada em sua unidade enquanto gestora.
- Andréa – em relação aos encontros, também considera a necessidade de haver mais encontros e aponta que
o encontro com a autora auxiliou na realização das atividades. Avalia que na 4ª e 5ª semanas houve uma
evasão provavelmente pelo excesso de atividades. As atividades sem interação entre os cursistas não
possibilitou a troca entre os participantes. Os fóruns foram perfeitos para as discussões, todos tinham a
possibilidade de participar. Pensa em divulgar os resultados da atividade da 1ª semana (perfil do leitor), pois
estes dados revelam aspectos interessantes do grupo. Percebeu que praticamente não houve retorno das
mensagens. Destaca que alguns reclamaram de não poder acessar as atividades individuais, mas elogiaram os
fóruns. Em relação ao PAI, percebeu que uma parcela do grupo não compreendeu o conceito de letramento,
basearam-se nos vídeos, textos indicados, mas o caderno foi pouco utilizado. Pensa em elaborar um
questionário de compreensão dos textos e caderno, para poder auxiliar nesta compreensão. Sugere que a
quatro semanas iniciais sejam focadas no conteúdo do caderno e as últimas na elaboração do PAI a partir do
encontro com a autora. A dificuldade em compreender o conceito de letramento também foi percebida pela
Carolina enquanto cursista. Enquanto articuladora gostou de participar desta experiência. Analisa que seu
perfil não é para articulação online, tem preferência pela articulação presencial, pois o feedback é mais
rápido.
- Luciana – concorda com a sugestão feita por Andréa em dedicar o início do curso para o conteúdo do
caderno e materiais disponibilizados. No encontro inicial alguns participantes demonstraram o desejo por
realizar uma formação mais prática e presencial. No encontro com o autor, somente três cursistas
compareceram, o que considerou lamentável, pois muitos ao longo das atividades indicavam muitas
dificuldades em compreender os procedimentos. As apresentações dos planos foram bem interessantes, com
foco no espaço enquanto perigo para as crianças. Nos fóruns reclamavam muito da estrutura oferecida pela
SME, nestas situações procurou indicar a importância em focar no que é possível. Aponta que não houve
retorno dos alunos as mensagens enviadas e em relação aos materiais avalia que poucos tiveram dificuldades
em acessá-los. Enquanto articuladora sente-se frustrada pelas desistências do curso, pois comparando a
outras ofertas, o número de participantes foi menor. Sugere que o encontro do meio seja obrigatório.
Destaca como positivo que, a partir da elaboração de um dos planos, a DEI irá ofertar enquanto projeto
piloto, uma formação para as professoras do G1 e G2 com a temática do curso.
- Carolina – está gostando de trabalhar com a função de designer institucional e participar do GT. Foi uma
ótima experiência.
- Ana Elisa – também considera uma ótima experiência, em que além de compreender a estrutura da EaD,
pode também aprender com as leituras dos materiais e trocas entre os curisistas.
- Regina – aponta que ficou gratificada com a escolha das articuladoras, tendo a representação das Unidades
Educativas e SME. A acolhida aos grupos foi positiva. Comenta que os dados revelam a positividade das
ofertas. A proposta é que os cursos aconteçam no 1º semestre de 2016. A questão da reforma administrativa
refletiu sobre o pagamento dos relevantes da Carolina, mas que para o próximo ano pretende que sejam
pagos desde o começo do ano letivo. Em relação as articuladoras analisa que todas foram comprometidas,
responsáveis e humanas. Em relação ao trabalho do GT, neste ano não foi atuante, o que deverá ser analisado
para o próximo ano.

ANEXO XIV

FORMAÇÃO PARA TUTORES PRESENCIAS DO POLO
UAB E ASSESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CURSO

Educação a Distância: Perspectivas na ação pedagógica

CARGA HORÁRIA

Total de 24 horas por curso, sendo:
20h a distância (ambiente virtual de ensino e aprendizagem) e
1 encontro presencial (16\09\2015)
INSCRIÇÕES

A partir do dia 02 de setembro de 2015
No site http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
no link “formação permanente”
VAGAS

Serão ofertadas 40 vagas
COORDENAÇÃO
Gerência de Formação Permanente
Rua Ferreira Lima, 82 - Centro - Florianópolis - SC
Telefones: (48) 2106-5923/2106-5922
e-mail: formacaopermanente@gmail.com

Polo UAB - Florianópolis
Rua Ferreira Lima, 82 - Centro - Florianópolis - SC
Telefones: (48)2106-5910
e-mail Polo: uabfloripa@gmail.com

SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR0
DIRET
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO XLV
Ofício Circular GEPE nº 008/2015
/2015

Florianopolis, 04 de dezembro de 2015.

Ref. Estágio, Pesquisa, PIBID e Extensão
Senhor(a) Diretor(a)/Coordenador(a),
/Coordenador(a),
Com os nossos cord
diais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Senhoria, o formulário
em anexo, com vistas a coletar as demandas de Estágio, Pesquisa, PIBID,
PIBID Extensão e Serviço
Voluntário da unidade educativa. A elaboração deste instrumento tem a intenc
encionalidade de:
• Mapear quali-quan
quantitativamente as necessidades de ações formativas da Rede
Municipal de Ensino nas referidas áreas;
• Utilizar o instrume
ento como orientador do planejamento de ações
ções formativas para o
ano de 2016;
• Orientar as Institu
uições de Ensino Superior, Tecnológico e Médio, possibilitando
assim, o cruzamento
o entre a demanda coletada e as propostas por
p elas ofertadas
• Ampliar a parceria
a entre as Instituições de Ensino proponen
oponentes e as Unidades
Educativas, visando
sando avaliar
a
as implicações práticas, reorientar novas ações, e
propiciar relações cooperativas
coop
cada vez mais duradouras e significativas.
Cabe ressaltar que
ue se faz imprescindível que os documen
entos representem os
interesses dos profissionais da educação na sua totalidade e que seja
a a síntese
s
do esforço
cooperativo, correspondendo aoss anseios dos integrantes da unidade educativa e aos objetivos e
metas estabelecidas no Projeto Po
olítico Pedagógico e Plano Estratégico da UE.
UE
Considerando o expos
posto, solicitamos o apoio de Vossa Senho
enhoria, no sentido de
preencher e encaminhar os form
mulários (Anexo I - Demanda de Estágio, Pesquisa,
P
Extensão e
PIBID; Anexo II - Descrição das Demandas); à Gerência de Formação Pe
ermanente, via malote,
impreterivelmente até o dia 15/12/2015.
15/12/2015
Sendo o que tínhamos
os para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

REGINA BITTENCOURT SOUTO
Gerência de Formação Permanente
Ilustríssimos(as) Senhores(as) DIRETORES(AS)
D
E
COORDENADORES(AS) Unidades
dades Educativas da
e de Municipal de Ensino NESTA
A

ANEXO I

1. CIÊNCIAS AGRÁRIAS

1.1. Agronom
mia
1.2. Aquiculltura
1.3. Tecnolog
ogia Agroalimentar
1.4. Zootecn
nia
1.5. Oceanogra
eanografia

2. CIÊNCIAS HUMANAS

2.1. Antropo
ropologia
2.2. Ciência
as Sociais
2.3. Filosofia
ia
2.4. Psicolog
ogia

3. COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

Cên
3.1. Artes Cênicas
3.2. Artes Plásticas
P
3.3. Cinema
a
3.4. Design
3.5. Música

4. EDUCAÇÃO

4.1. Arquivo
vologia
4.2. Bibliote
economia
4.3. Ciência
as Biológicas
4.4. Educaçção Física
4.5. Física
4.6. Geogra
eografia
4.7. História
ia
4.8. Letras/Es
s/Espanhol
4.9. Letras/I
s/Inglês
4.10. Letras/P
s/Português
4.11. Matem
mática
4.12. Pedagog
edagogia
4.13. Químicca

5. JURÍDICA

5.1. Direito

6. SAÚDE

6.1. Enferm agem
6.2. Farmáccia
6.3. Fisioterap
erapia
6.4. Fonoaud
onoaudiologia
6.5. Medicin
na
6.7. Nutrição
o
6.8. Odonto
ologia

7. SÓCIO-ECONÔMICA

7.1. Administ
stração
7.2. Ciência
as Contábeis
7.3. Econom
mia
7.4. Serviço
o Social

8. TECNOLÓGICA

8.1. Arquitettura
8.2. Computtação
8.3. Engenhar
ngenharia
8.4. Sistema
a de Informação

Comunidade Educativa

Ambiente Educativo

Demais Profissionais

Profissionais da Educação

EJA - II Segmento

EJA - I Segmento

Educação Integral

6ª ao 9ª ano

4º e 5º ano

AREA

1º ao 3º

Carimbo e Assinatura do/a Diretor/a – Coordenador/a

Crianças de 4 a 6 anos

Unidade Educativa:

Crianças de 0 a 3 anos

DEMA
ANDA DE ESTÁGIO, PESQUISA E EXTENSÃO

ANEXO
O II - DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS
Unidade Educativa:
Preencha apenas as áreas
área de interesse prioritárias da Unidade Educa
cativa
ÁREA DE
CONHECIMENTO

DESCRIÇÃO

ABRAGÊNCIA
PÚBLICO ALVO / AMBIENTE
P

IN
INSTRUÇÕES
DE PREENCHIMENTO
AN
ANEXO
III - DEMANDA QUANTITATIVA

Comunidade Educativa

* Ambiente Educativo

Demais Profissionais

Profissionais da Educação

EJA - II Segmento

EJA - I Segmento

Educação Integral

6ª a 8ª série

4º e 5º ano

1º ao 3º ano

Crianças de 4 a 6 anos

ÁREA
1.1. Agronom
onomia
1.2. Aquicu
ultura
1. CIÊNCIAS AGRÁRIAS 1.3. Tecnolog
ogia Agroalimentar
1.4. Zootecnia
1.5. Oceanog
eanografia
2.1. Antropo
opologia
2.2. Ciência
as Sociais
2. CIÊNCIAS HUMANAS
2.3. Filosofiia
2.4. Psicolog
ogia

Crianças de 0 a 3 anos

demand quantitativa da Unidade Educativa. Assinalle com X de acordo com a
Este documento deve refletir a demanda
e o público a ser contemplado (abrangên
angência).
Seguem alguns exemplos:

X

X
X

X

X

X

Como afirmou o biólogo chileno Humbe
umberto Maturana (1928–), o ambiente educativo deve ser um espaço de
convivência – em “coordenações de coordenações
c
de ações” – no qual se produz uma
um dinâmica na qual
todos vão mudando juntos (Maturana
ana, 1997).
ANEX
EXO II - DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS
Este documento deve descrever a esspecificidade da demanda na Unidade Educativ
va.
Para seu preenchimento, priorize as áreas
á
de conhecimento com maior demanda e que tenham vínculo com o
projetos já existentes na Unidade de Ensino existentes.
ÁREA DE
CONHECIMENTO
Neste campo informe
uma ou mais áreas do
conhecimento.

DESCRIÇÃO

ABRA
ABRAGÊNCIA
PÚBLICO
ICO ALVO / AMBIENTE

Ne
este campo descreva as
necess
ssidades de colaboração/
particcipação em algum projeto
já exisstente na Unidade Educativa
que haja
haj interesse ou necessidade
de implantação.

Neste campo
ampo, especifique a
caracterísstica do público alvo/
ambiente
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REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE 2016

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Representantes por
setor:

Ana Regina (Gerente DEF), Rogério Gonçalves (Gerente GEPROS),
Cristina Losso (Gerente DEI), Daniel Berger (DEJA), Claudia Teixeira
(Chefia da DTE), Sidneya Oliveira (Coordenadora BID), Regina Souto
(Gerente GEPE) e Wagner Angelo (Auxiliar administrativo GEPE)

Objetivos da reunião:

Articular, sistematizar, socializar e analisar as propostas de formação
continuada planejadas para os profissionais da Rede Municipal de
Educação para o ano de 2016, a partir das demandas dos setores.

Tempo da reunião:

Iniciada às 14h33min e finalizada às 16h13min.

Data e horário previstos
para a próxima reunião:

Dia 5 de abril, terça-feira, no SME às 14h00min.

REGISTRO DE REUNIÃO
- A reunião é iniciada com uma saudação aos presentes.
- Sidneya menciona determinados relatórios e expressa a necessidade de se haver mais qualidade na
formação dos professores. Além disso, é mencionada a desvalorização do trabalho interno (sem
maiores rendimentos/resultados), ocorrida pela falta de uma sistematização mais acurada do
trabalho realizado pelos setores presentes na reunião. De modo a solucionar o problema
mencionado, foi sugerida uma maior conscientização sobre o trabalho em equipe entre os diferentes
setores, podendo, com isto, acarretar em uma boa ocorrência dos serviços oferecidos pelo órgão.
- Regina explica que uma das funções da GEPE é a de buscar articular as demandas de expansão e
de qualidade dos serviços prestados por esta gerência, considerando, para tanto, as especificidades
de cada setor. É iniciada a apresentação da proposta de formação para 2016. Também é solicitado
que cada setor exponha suas necessidades de modo a serem pensadas e problematizadas por todos
os presentes, como, por exemplo, de que forma os professores da educação infantil podem ter um
encontro com outros profissionais do ensino fundamental? É respondido que esse encontro pode ser
realizado através do planejamento.
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- Sidneya menciona a possibilidade de contratar uma empresa privada para dar conta de certas
demandas dos setores. Ela ainda chama a atenção de Daniel sobre a necessidade de a EJA ser
contemplada com metodologias de projeto diferentes, não alterando as metodologias já existentes,
mas procurando atribuir novas visões ao trabalho com a EJA. É apontado que as formações sejam
monitoradas e avaliadas.
- Cristina responde à última colocação de Sidneya afirmando que a adesão de mais uma atribuição
ao trabalho de formação que vem sendo desenvolvido pelos setores dificulta a execução das
atribuições anteriores e que sua realização é inviável.
- Ana retrata a questão das plataformas e do trabalho demandado por elas.
- Claudia concorda com Ana e comenta sobre as experiências com a plataforma e sobre o trabalho
demandado por ela.
- Cláudia comenta não ter havido monitoria específica na área, como a monitoria de projetos.
- Sidneya solicita que as demandas por verba não foquem em lanche ou locação de espaços físicos
por serem pontos muito caros. Por outro lado, é permitida a contratação de consultores.
- Ana chama atenção para a necessidade em assegurar um perfil dos consultores que vá ao encontro
às concepções educacionais propostas pelos setores.
- Sidneya responde ao posicionamento de Ana, sugerindo a possibilidade de serem feitas
entrevistas.
- Regina fornece o exemplo de uma atitude tomada durante a organização do COEB, explicando
que havia sido realizado um contato prévio com os consultores e que já haviam tido
conhecimento/indicações sobre os mesmos para trabalharem no evento.
- Regina retoma sua apresentação e explica que o convite para a reunião se deveu pela abrangência
e relação entre os setores da educação básica.
A- Dados do primeiro slide: Planejamento para uma rede municipal de ensino.
- Sidneya pergunta se a alimentação escolar não entraria nos dados de apresentação sobre o quadro
civil.
- Ana revela tentar entender a relação e a sequência dos dados que estão sendo apresentados.
- Regina explica que a tabulação é necessária para que Marcos possa dar conta de corresponder às
demandas exigidas desses dados.
B- Dados do segundo slide: Principais indicadores da formação 2015.
- Sidneya pergunta se a inscrição nos cursos de formação é obrigatória.
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- Ana explica que supostamente todos os profissionais deveriam estar inscritos nos cursos.
- Claudia e Daniel atentam para o fato de muitos profissionais não irem aos eventos por serem
convocados para atividades internas à unidade educacional. Falam sobre a coincidência dos dias de
reunião.
- Regina aponta para o fato de apesar de a portaria indicar obrigatoriedade, ainda há faltas.
- Cristina explica para Regina que a impossibilidade de participação do professor em eventos fora
de sua unidade educacional decorre por limitações. É explanado que a educação infantil se encaixa
nas datas previstas em calendário. Contudo, quando há propostas de formação de setores diferentes,
o professor só poderá se encaixar em apenas uma proposta de formação.
- Regina aponta para o fato de que ao mesmo tempo em que a portaria ajuda os professores, ela
também os paralisa. É exposto que, há certo tempo, duas propostas de formação organizadas por
grupos diferentes em igual período era uma prática comum. No entanto, é explicado que, hoje em
dia, é possível rever essas dificuldades com o planejamento.
- Cristina fala que não é possível para o DEI e o DEF fazerem adequações precisas em relação ao
calendário devido à coincidência entre suas propostas de formação.
- Regina pergunta se a portaria foi elaborada por todos os setores representados na reunião. A
resposta foi afirmativa.
- Cristina fala que o supervisor e a secretaria precisam saber quando convidar o professor para a
formação, não adiantando a organização prévia do calendário pensado pelos demais setores.
- Ana fala da falta de espaço físico para a realização das formações anteriormente organizadas.
- Sidneya pede os dados do segundo slide para Regina.
- Cristina fala da necessidade de haver uma coordenação do trabalho (da formação de professores),
comentando que não se trata de indisposição. São mencionados os prazos de cada proposta de
formação a serem pensadas por setor. Também é mencionada a pressa em implantar essas
formações. No entanto, é chamada a atenção para a organização dos eventos, para que ela seja
fomentada de modo que todos possam dialogar com propostas conjuntas, não individualizadas.
- Claudia menciona que os números de certificados e de funcionários não batem, apontando para o
fato de que alguns profissionais acabam apresentando mais certificados do que outros.
- Regina aponta para a necessidade de controle das datas inscritas no sistema, pois elas são as
mesmas que constarão nas fichas de contratação que, por sua vez, serão usadas como meio de
controlar as inscrições dos profissionais nos eventos. Logo, é explicado que determinado professor
pode se desligar da rede e que não vai mais estar situado na proposta de formação. Assim, uma vez
desligado, esse professor não recebe certificação. Por tal razão, é preciso que o levantamento desses
profissionais seja feito ao longo do ano.
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- Claudia confirma a fala expressa por Regina, adicionando que a mudança de quadro ocasionada
pelas idas e vindas dos professores é constante.
- Regina fala dos auxiliares e profissionais que não cumpriram com a carga horária estipulada no
quadro de eventos, solicitando que isto seja problematizado, assim como os demais dados a serem
vistos na reunião.
- Daniel fala da implantação das diretrizes, solicitando conhecer a carga horária e os dias para que
possa realizar o planejamento, avaliação, currículo e sistematização das práticas pedagógicas de seu
setor ao longo do semestre/ano letivo. Ele também explica que essas reflexões são utilizadas para se
pensar o trabalho do ano seguinte e que, para conciliar essas informações, faz-se necessário o
auxílio de um consultor. Todavia, ele aponta para a fragilidade desse serviço a ser prestado, uma vez
que esse profissional ainda teria que se adequar às propostas de trabalho da EJA.
Apresentação do quadro FORMAÇÕES PROPOSTAS PARA 2016.
- Ao entrar no assunto ERER, Cristina aponta que, em relação à DEI, não há dispensa dos
professores, pois é feita uma liberação no contra turno para que eles tenham suas formações.
- Claudia fala dos bibliotecários que também fazem parte do grupo de profissionais que poderiam
ter formação, sugerindo a realização deste evento em Julho.
- Ao entrar no assunto Avaliação Fundação Carlos Chagas, Cristina fala que esta avaliação não é
uma ação formativa, pois ela se trata de uma pesquisa que, dentre as suas estratégias, pode ser
desdobrada em formação. Ainda é explicado que, dependendo dos resultados obtidos na avaliação,
irão ser feitas algumas ações em relação ao desenvolvimento de proposta da DEI.
- Ao entrar no assunto da Prova Floripa, Ana fala que, embora a prova tenha um tema específico, ela
atravessa a formação do ano inteiro. Ainda é explicada a existência de diferentes horas divididas
internamente na DEF e de como isto pode desmembrar a Prova Floripa em várias ações, envolvendo
diretores e professores com cargas horárias diversificadas. É expresso que a prova será realizada em
outubro.
-Regina solicita que Ana desmembre a prova dentro do quadro apresentado (Formações Propostas
para 2016).
- Ao entrar no assunto SIG educação, Claudia fala do uso das ferramentas do Google, como, por
exemplo, o uso do google education e do google drive. É explicado que os assessores irão informar
quais as necessidades das escolas, as demandas dos setores, para uso dessas ferramentas.
- Regina questiona se o assessoramento será externo ou interno.
- Claudia responde que houve um encontro, mas que há mais 10 pendentes.
- Regina pergunta o porquê das ferramentas google serem incluídas na tabela da Proposta de
Formação 2016.
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- Claudia explica que há três ações a serem tomadas: a) a plataforma de comunicação, b) uma ação
a ser incluída que é o google drive e c) a plataforma. É explicado que o uso do google education vai
de acordo com os assessores e diz que os professores precisam saber sobre a existência deste
recurso para possibilitar seu uso nas escolas (ou não).
- Regina menciona a proposta a ser acolhida pelo NTM.
- Claudia concorda e diz haver só mais dez formações na DEI. É afirmando que o google está
dentro do projeto BID.
- Cristina explica que as ações formativas são desdobramentos de outros projetos. Além disso, ela
revela ter uma dúvida, pois, ao ler o projeto financiado pelo BID, são apresentadas metas de
formação no cronograma que precisam ser alinhadas. Contudo, não é possível relacionar essa
proposta atual de formação em debate na reunião com o que está proposto no documento do BID. É
expresso que os setores da reunião precisam tomar iniciativas para o cumprimento das metas do
BID, mas que as ações feitas para esta finalidade são fragmentadas.
- Cláudia fala sobre a EJA e de como ela é articulada como um todo para ser transposta para as
demais demandas da educação.
- Cristina expressa a necessidade de elaborar um quadro, mostrando para os profissionais da DEI
quais as propostas de formação de 2016. No entanto, ela fala repetir um modelo de formação antigo.
- Claudia fala da impossibilidade de articular diferentes profissionais com o mesmo interesse
durante as formações, pois eles estão sendo formados em semanas diferentes (não coincidentes).
- Regina explica que a problemática elencada por Claudia vem da portaria.
- Ana retoma a questão da falta de espaço físico para as formações.
- Regina menciona ter conversado com a Sidneya sobre alguns dos pontos levantados pelos setores.
Ela explica que tratou da impossibilidade de realização de diferentes formações em concomitância
com outras prioridades, mas que a Sidneya informou ser importante a priorização do BID em
detrimento de outras demandas.
-A preocupação dos setores com relação às formações é retomada. Com esta retomada, é exposta a
necessidade de alinhamento entre estes setores de modo a implantar, da melhor forma possível, suas
obrigações e suas demandas.
- Cristina fala da existência de alguns documentos que seriam de interesse da GEPE para melhor
manejar e articular outras propostas de trabalho entre os demais setores.
- Ana fala da dificuldade em conseguir um consultor para fazer diretrizes. Ela explica que há uma
dinâmica já instaurada no setor e que o consultor ajudaria. Porém, devido à falta de conhecimento
desse profissional em relação a determinadas demandas, ações que deveriam começar em março
acabam sendo executadas em agosto. Além disso, explicou-se que, para a DEF pensar em uma
formação, é preciso ser feitas parcerias e que os profissionais acabam se desdobrando para dar conta
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da demanda de pessoal.
- Regina fala sobre a contribuição de Rogério e ele diz que suas demandas transvesalizam os demais
setores, mas que dependem do calendário.
- Regina comenta questões relacionadas ao “DEGOA”.
- Cristina explica que, para a DEI, o “DEGOA” exige uma grande demanda e que, por esta razão,
ela precisaria de um trabalho conjunto, pois se faz preciso conhecer as características desse trabalho
a partir de uma sistematização pensada.
- Ana menciona o demasiado esforço feito na formação para que seja uma atividade contínua, que
esteja amarrada e que não haja cortes. Ela ainda comenta ter que fechar a matriz da proposta
curricular e ter que elaborar cadernos com os professores. Também foi mencionado que, apesar de
não haver encontros em determinados períodos do ano, Ana precisa dar conta de determinadas
demandas, tais como a das olimpíadas da educação física, de língua portuguesa etc., bem como a de
determinadas áreas que precisam de atenção.
- Daniel questiona se o que vem sendo planejado na atual reunião será uma formação para este ano
ou para aqueles que virão.
- Regina explica que a ideia inicial é a de que as discussões estejam/sejam voltadas para as
formações deste ano.
- Regina comenta a dificuldade na elaboração e na implementação do “TDR” dos gestores e que
esta formação coincide com a dos profissionais da DEF, DEI e EJA.
- Daniel pergunta sobre a data limite para o repasse das informações a respeito do BID.
- Regina fornece a resposta de que o repasse terá como data limite a próxima semana (de 29-02 a 403).
- Cláudia pede para que a tabela apresentada por Regina seja mais explicativa mais detalhada.
- Regina pede para que todos encaminhem suas propostas para que sejam sistematizadas, assim,
evitando possíveis choques de horário, por exemplo.
- Claudia e Ana solicitam que a tabela contendo a proposta de formação para 2016 seja
compartilhada via e-mail.
- Regina fala que todos os presentes na reunião receberão um e-mail, contendo uma tabela com as
propostas de formação para 2016. Ela explica que essa tabela precisa ser preenchida e
reencaminhada para o e-mail da GEPE que, por sua vez, sistematizará e reenviará os dados (após
tabulação) sobre as formações para todos os setores.
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Reunião de Articulação de Formação
Data: 22/08/2016
Local: Sala de reunião da coordenação do BID - SME
Participantes: Cláudia CristinaZanela (DEF), Cristiana Doneda Losso (DEI), Daniel Godinho
Berger (DEJA), Gisele P. Jacques (DEI), Regina Bittencourt Souto (GEPE) e Wagner Ferreira
Angelo (GEPE).
Pauta: Definição de carga horária para pagamento de consultores conforme demandado pelas
diretorias de ensino.
 São 5.000 horas para 18 meses de pagamento de consultoria.
 Colocou-se que o pagamento a ser realizado pelas consultorias faz menção à atual prestação
de serviços de 2016.
 As diretorias indicarão os consultores para cada ação a ser realizada e a GEPE articulará
com as empresas a contratação.
Encaminhamentos:
 Definir como realizar o pagamento da carga horária pendente das formações ocorridas no
primeiro semestre de 2016.
 Definir tanto a carga horária, quanto a nomeação de consultores previstos até o final de
2016.
 Obter clareza sobre os valores e datas de recebimento do pagamento por consultoria.
 Esclarecer quais documentos são requisitos para a realização de prestação de contas em
relação às formações (material em powerpoint e o relatório mínimo de cada formação)?
 Esclarecer o que compõe o Kit de formação (impressos: materiais didáticos, apostilas,
textos).
 Pagamento de diárias e passagens?
 Encaminhar tabela com informações sobre as ações de formação previstas por diretoria.
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Reunião de Articulação de Formação
Data: 01/09/2016 às 14:10h
Local: Sala de reunião da coordenação do BID - SME
Participantes: Fernanda Canabarro (MSTECH), Leonardo Stocker (MSTECH), Marjorie Nunes
(MSTECH), Regina Bittencourt Souto (GEPE) e Wagner Ferreira Angelo (GEPE).
Pauta: Alinhar as ações iniciais para o fim do ano (apesar do contrato de 18 meses), tendo em vista
as demandas a serem encaminhadas pelas formações prementes para o segundo semestre de 2016.
• Como será realizado o contato entre GEPE e MSTECH? Os contatos serão feitos com a
Fernanda e a Marjorie.
• Qual o valor a ser pago para os consultores? Há um parâmetro: a depender da formação do
formador, o pagamento será feito. Salientou-se que a GEPE será a referência para a
contratação de consultores e que o valor estipulado no contrato é o valor final.
• Como será feito o pagamento? O valor será depositado direto na conta do formador pela
MSTECH.
• Há desconto de RPA? (a tabela da estimativa e o da proposta são diferentes e é necessário
falar com o responsável pela informação na MSTECH).
• Há diferença no pagamento do consultor? As despesas por consultor (que vai variar do
contratado e do tempo de trabalho) influenciará no valor final a ser pago, como, por
exemplo, um palestrante vai ser pago pela condição de formação e a qualidade do trabalho,
logo, haverá um valor maior.
• Há modelos de planejamento disponibilizados pela MSTECH? Há um plano de projeto que
contemplará distintas etapas, como o material, a programação, impressão e organização de
pastas.
• Há modelos para a elaboração do planejamento? O planejamento está focado na contratação
e não no material. As ações dependerão das organizações previstas pela GEPE e as
Diretorias, ou seja, a organização do trabalho vai depender da demanda da prefeitura.
• Foi informado pela MSTECH que, a partir das datas elencadas pela prefeitura sobre as
formações, será elaborado um cronograma para as formações.
• Além do cronograma quais outras providenciais serão tomadas pela MSTECH? Será
encaminhada à prefeitura a lista de presença dos cursistas, materiais produzidos para as
formações etc. Além disso, será feito um dossiê detalhado de todo o trabalho desenvolvido
nas formações, a ser assinado pelo responsável na prefeitura e, em seguida, encaminhado
para o pagamento.
• Quais os procedimentos tomados para informar o consultor sobre o pagamento? O
MSTECH vai entrar em contato com o consultor, antes ou após a formação (dependendo da
indicação da prefeitura), para avisar o consultor sobre o pagamento.
• Sobre a certificação, há problema de a frequência ser feita por meio de um sistema
eletrônico? O contrato não diz nada sobre a frequência dos cursos serem feitas em papel ou
em sistema eletrônico. Há possibilidade de ser por meio eletrônico.
• A MSTECH elaborará uma planilha de consultores com base na portaria de certificação
disponível pela DAE.
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• Como funciona a EAD pela MSTECH? Há tutores que realizam o trabalho em horários
diversos, incluindo no turno da noite.
• O trabalho feito pela MSTECH será divulgado com antecipação para que as pessoas tenham
o suporte, bem como o professor, sobre os cursos.
• Os tutores também viriam nos cursos presenciais em Florianópolis? Não. Só há o trabalho
com os tutores pela EAD, pois a equipe faz parte do time da Fernanda e do Leonardo. Há a
formação dos tutores para que eles tenham contato com o professor antes da formação
começar.
• São feitos suportes para os formandos e o tutor acompanha a formação dos professores.
• Os consultores viriam aqui ter curso de formação? Sim. Poderiam vir.
• O designe é de responsabilidade da secretaria de educação? Não. A MSTECH faz o design,
mas é interessante que sejam encaminhados os logos etc. com antecedência. A MSTECH
elabora e armazena todo o conteúdo online pronto no ambiente e depois só é exportado para
o uso.
• Dependendo do modelo de curso e público, a MSTECH faz a adaptação dos materiais de
acordo com a turma de cursistas.
• O trabalho de tutoria funciona com um tutor por turma? Depende do trabalho. Os tutores são
formados em educação e gestão, por exemplo, e, geralmente, há mais de um tutor por turma
com o preparo para atender às necessidades do público específico em formação. São 5
tutores ao mês. No caso da Secretaria de Educação de Florianópolis, a tutoria será feita pela
filial em Porto Alegre que é composta por 7 tutores.
• Até o início das formações, os tutores já estarão 100% preparados para atender às
necessidades advindas dos cursos/cursistas.
• Há um relatório mínimo de formação? Há um modelo que será elaborado pela MSTECH,
encaminhado para ser validado pela prefeitura para, finalmente, ser organizado o relatório
com o professor formador.
• Há kits para as formações? Apenas se a prefeitura demandar.
• A formação será feito em seis trimestres. Com 1500 a 2000h. Com dez passagens (5
pessoas), dez ou mais diárias (média de 20).
• Serão feitos Planos de Trabalho: geral, total e por trimestre.
• Contatos da MSTECH:
Fernanda
Leonardo
Marjorie
Encaminhamentos:
• Enviar as informações sobre os cursos, logos da prefeitura etc. para o Leonardo, que revisará
e providenciará a organização visual do ambiente moodle de acordo com o perfil dos
cursistas.
• Solicitar ao Jean um backup do curso moodle realizado na prefeitura.
• Verificar com a empresa se eles têm consultores para indicar (sim, incluindo uma base de
currículos).
• Criar pasta no Google Drive para a equipe da TECH.
• Criar Planilha de cadastro de Consultores e Pagamentos.
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• Encaminhará, segunda feira a versão do plano de trabalho.
• Precisa-se organizar as datas para agilizar o desenvolvimento do curso, material etc.
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1 INTRODUÇÃO

Este documento consolida as informações de planejamento relacionadas ao
contrato 783/EDUC/BID/2016, com o objetivo de contratar empresa especializada
para realizar programa de formação de docentes da Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis, e constitui-se
constitui e do guia para os processos de execução, controle e
fechamento do projeto. Qualquer alteração neste Plano deverá ser efetuada pelo
Gerente do Projeto da MSTECH, juntamente ao Gestor do Contrato da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis.
Após o aceite
ceite deste documento pelo cliente, os responsáveis das partes
estão autorizados a prosseguir com o projeto. A equipe do projeto, tanto da
MSTECH quanto do cliente, deverá cumprir este Plano e o Gerente do Projeto da
MSTECH deverá mantê-lo
mantê
atualizado, para que este documento seja a referência
para o sucesso do projeto.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE-GEPE

LISTA DE FORMAÇÕES E CONSULTORES
DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2016
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL – DEF
Nº
01
02
03

Título da Formação
A construção de materiais didáticos na educação
geográfica – Perspectiva inclusiva
A construção de materiais didáticos na educação
geográfica – Perspectiva inclusiva
Produção audiovisual didático-científica no ensino
de geografia

Consultor

Carga
Horária

Luiz Martins Junior

8

Leia de Andrade

8

Alcides José Dutra

24

04

Política de diversidade étnico-racial

Paulino de Jesus Francisco
Cardoso

8

05

Diversidade étnico-racial e a ciência

Joana Célia dos Passos

8

06

Relações raciais e branquitude

Lia Vainer Schucman

8

07

Políticas educacionais e diversidade

João Carlos Nogueira

8

08

Diversidade Étnico-Racial

Jeruse Maria Romão

16

09

O especialista do ensino fundamental na condição
pós-moderna na escola atual

Mary Elizabeth Cerutti
Rizzatti

12

10

Educação para as relações étnico-raciais na EJA

Rodrigo Ednilson de Jesus

16

Ensino de matemática no primeiro segmento da
EJA
Alfabetização e letramento no primeiro segmento

Rita de Cássia Pacheco
Gonçalves
Silvia Maria de Oliveira

11
12

12
24

Período
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
05/10/2016
09/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
10/08/2016
21/09/2016
21/11/2016
23/11/2016
01/09/2016
19/10/2016
31/08/2016
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da EJA
13

Olhares sobre os Sujeitos da EJA

Donizeti José de Lima

20

14

Produção de objetos de aprendizagem - Scratch

Luciano Kercher Greis

24

15

Metodologia de Projetos

Silvia Maria de Oliveira

32

Jaison José Bassani

50

Sérgio Luiz Ferreira de
Figueiredo

36

Alcides Buss

04

16
17

A Educação Física do Ensino Fundamental a partir
da Proposta Curricular 2016
Aprofundando os Conhecimentos na Área de Artes
para a Qualificação Curricular

18

Ciranda Literária

19

Ciranda Literária

20

Ciranda Literária

21

Ciranda Literária

Carlos Stegemann

04

22

Clube da Leitura a Gente Catarinense em Foco

Yedda de Castro Goulart

08

23

Clube da Leitura a Gente Catarinense em Foco

Eloí Elisabet Bocheco

08

24

Biblioteca Escolar – Possibilidades e Ações

Marta Martins da Silva

20

25

Biblioteca Escolar – Possibilidades e Ações

Telma Anita Piacentini

08

Maria de Lourdes Ramos
Krieger Locks
Marcos Vanderlei Alves de
Oliveira

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DEF

04
04

11/10/2016
28/09/2016
26/10/2016
23/09/2016
04/11/2016
19/10/2016
18/11/2016
19/09/2016
18/11/2016
08/08/2016
31/10/2016
09/09/2016
18/11/2016
09/09/2016
18/11/2016
09/09/2016
18/11/2016
09/09/2016
18/11/2016
25/10/2016
18/11/2016
25/10/2016
18/11/2016
05/08/2016
02/12/2016
05/08/2016
02/12/2016

374

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – DEI
Nº Título da Formação

Consultor

Carga

Período
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Horária
26

Oficina: Educação das Relações Artístico Culturais

Jeruse Maria Romão

72

Jaison Jose Bassani

48

28 Oficina artístico cultural: Teatro de Sombras

Fabiana Lazari de Oliveira

72

29 Oficina: Educação das Relações Artístico Culturais

Joana Célia dos Passos

24

27

Infância e Educação Básica: Perspectivas de
articulação do processo educativo

30 Oficina artístico cultural: Música
31 Os supervisores da educação infantil

Cezar Augusto de Castro
Rodrigues
Angela Maria Scalabrin
Coutinho

72
56

32 Os supervisores da educação infantil

Jeruse Maria Romão

4

33 Oficina: Linguagens Plásticas

Angélica D’Avila
Tasquetto

24

34 Brincadeiras e Brinquedos

Soraia Rodrigues Santana

72

Jaison Jose Bassani

12

Juliana Schumaker Lessa

24

Marcia Simão Buss

24

Soraia Rodrigues Santana

12

Angélica D’Avila
Tasquetto

12

Sheila Madalozzo

12

35
36
37
38
39
40

Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.

13/09/2016
23/11/2016
10/10/2016
21/11/2016
13/09/2016
23/11/2016
13/09/2016
10/11/2016
12/09/2016
28/10/2016
17/08/2016
28/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
11/10/2016
22/11/2016
26/10/2016
24/11/2016
15/11/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
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Cezar Augusto de Castro
Rodrigues

12

Fabiana Lazari de Oliveira

12

Angela Maria Scalabrin
Coutinho

44

Jeruse Maria Romão

12

Joana Célia dos Passos

24

46 Linguagens Plásticas

Sheila Madalozzo

24

47 Ações de cuidado na educação infantil

Ana Paula Minuzzi

10

48 Ações de cuidado na educação infantil

Camila Santos Pires Lima

10

49 Ações de cuidado na educação infantil

Elfy Margrit Goering Weiss

10

50 Ações de cuidado na educação infantil

Marcia Simão Buss

10

51 Ações de cuidado na educação infantil

Juliana Schumaker Lessa

10

52 Dimensões pedagógicas com crianças de 0-3 anos

Juliana Schumaker Lessa

48

53 Dimensões pedagógicas com crianças de 0-3 anos

Marcia Simão Buss

48

41
42
43
44
45

Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.
Articulação Pedagógica para a Formação
Continuada na E.I.

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DEI

15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
15/08/2016
28/11/2016
11/10/2016
22/11/2016
27/10/2016
25/11/2016
27/10/2016
25/11/2016
27/10/2016
24/11/2016
27/10/2016
25/11/2016
27/10/2016
25/11/2016
11/10/2016
25/11/2016
11/10/2016
25/11/2016

802

DEMAIS SETORES DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA – CEC
Nº Título da Formação

Consultor

Carga
Período
Horária
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Alinhamento e revisão do Planejamento Estratégico
Felipe Cantório Soares
da Gerência de Formação Permanente
Sistema de gerenciamento das informações da
Cesar Murilo Muller de
55
Formação Permanente
Jesus
54

120
120

56 7ª Mostra Educativa

Diogo Nunes da Luz

4

57 7ª Mostra Educativa

Ricardo Ruiz

4

CARGA HORÁRIA TOTAL DOS DEMAIS SETORES

248

SOMATÓRIO GERAL DAS CARGAS HORÁRIAS
(DEF, DEI E DEMAIS SETORES)

1.424

05/08/2016
28/11/22016
01/08/2016
24/11/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
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ANEXO L
VII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - COEB 2017
Docência: especificidades, saberes e práticas

DATA
01 a 02 de fevereiro de 2017
LOCAL
Centro de Cultura e Eventos
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima – Trindade
JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação do Município de Florianópolis tem se destacado no
apoio e parceria às políticas educacionais nacionais. Para tanto, realiza anualmente
o Congresso de Educação Básica. Esse evento busca assegurar a produção e a
difusão de conhecimentos na perspectiva de garantir a formação continuada aos
profissionais da educação como componente essencial da profissionalização
docente, por meio da articulação entre a pesquisa e o ensino.
Para o ano de 2017, surge a necessidade de ampliar o debate sobre as
especificidades, saberes e práticas da Docência na interface com as discussões
atuais sobre o Currículo da Educação Básica, compreendendo que ambos são, na
contemporaneidade, objetos de estudos fundamentais para a melhoria da qualidade
da educação e para o exercício pleno da cidadania.
O evento intenciona fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais
da educação por meio de conferências, palestras, relatos de experiência e
pesquisas na temática proposta. Esse processo pretende contribuir na avaliação da
ação pedagógica nas unidades educativas do município de Florianópolis a fim de
provocar mudanças paradigmáticas com vistas à complexificação e qualificação dos
processos pedagógicos atuais.
HISTÓRICO
Realizado desde 2011, o COEB 2017, em sua VII Edição abordará assuntos
relacionados à docência na Educação Básica e suas especificidades, relacionandoos aos saberes e as práticas vivenciados no cotidiano escolar. O congresso tem
como finalidade discutir concepções e apresentar referências de práticas
pedagógicas que inovam os espaços e tempos escolares. O fato de realizar todas as
edições do congresso no início do ano letivo contribui para o planejamento inicial
das unidades educativas e o planejamento da formação continuada para os

profissionais da educação, com o intuito de garantir uma avaliação e um
aperfeiçoamento contínuo do trabalho educativo.
O 1º COEB, que se realizou em 2011, tratou do tema Aprendizagem em. Já o
2º COEB em 2012, abordou a temática da Aprendizagem e Currículo. A 3º edição do
COEB de 2013 discutiu a Qualidade na Aprendizagem. O 4º COEB, de 2014, tratou
da Educação integral. No 5º COEB que ocorreu em 2015, contemplou a questão da
Educação Básica e a indissociabilidade de suas etapas de ensino. O 6º COEB, que
aconteceu em 2016 tratou dos Desafios da Educação contemporânea: concepções e
práticas pedagógicas.
OBJETIVOS
•

Promover a reflexão sobre a prática educacional e contribuir para o
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente.

•

Promover o debate dos processos que qualificam a práxis educativa, visando a
excelência da prática docente no cotidiano escolar e a integração entre as
diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica,
no município de Florianópolis.

•

Promover ações formativas que possibilitem a integração entre as diferentes
etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica no município
de Florianópolis e a qualificação da prática pedagógica no cotidiano escolar.

•

Contribuir para a qualificação formação continuada dos profissionais da
educação por meio de conferências, palestras, relatos de experiência e
pesquisas na temática proposta.

•

Oportunizar a socialização de relatos de experiência e de pesquisas
acadêmicas, que promovam a divulgação de conhecimentos referentes a
educação básica produzidos na pós-graduação e nas práticas pedagógicas,
consolidando assim, o protagonismo dos professores/pesquisadores que atuam
nas redes públicas.

EIXOS
A programação acadêmica do Congresso está vinculada aos seguintes eixos:
I – Política e Gestão: Estudo e reflexão sobre os fundamentos das políticas
educacionais em curso no mundo contemporâneo, suas implicações para a
constituição docente e os desdobramentos para gestão escolar; Concepções de
Gestão Escolar e os desafios para gestão democrática; Experiências de gestão na
articulação do processo pedagógico na organização dos tempos e espaços de
trabalho coletivo; Políticas de promoção da igualdade racial e do respeito às
diversidades nos projetos políticos pedagógicos; Práticas de articulação entre escola
e comunidade; Práticas de educação inclusiva; Políticas de promoção do letramento;
Iniciação científica na educação básica; Democratização da informação e inclusão
digital; Políticas públicas específicas para as diferentes etapas e modalidades da
educação básica.
II – Currículo e Práticas Pedagógicas: Concepções de currículo e suas
implicações na composição da ação docente nas etapas e modalidades da
Educação Básica; A docência na Educação Básica e as especificidades da ação
docente nas diferentes etapas e modalidades; As relações sociais e educativas na
composição da docência na Educação Básica; Os processos de diálogo entre

diferentes conhecimentos e saberes na escola, a utilização da pluralidade de
linguagens, estratégias pedagógicas e recursos tecnológicos; O cotidiano das
instituições e as relações educativo-pedagógicas; Saberes docentes e discentes;
Currículo, docência e tecnologias; Diretrizes curriculares e a composição da prática
docente.
III – Formação Inicial e Continuada: A formação inicial de professores para as
diferentes etapas e modalidades da Educação Básica; Programas e propostas
dirigidas ao desenvolvimento profissional de professores da Educação Básica;
Propostas e práticas no campo de políticas de formação de professores, suas
implicações na formação profissional e suas relações com a organização do trabalho
no mundo contemporâneo; Papel e contribuição das políticas educativas de
formação / desenvolvimento profissional e valorização docente; Experiências em
políticas de formação continuada; Profissionalização; identidades docentes;
memórias e narrativas docentes; histórias de vida e narrativas biográficas.
PROGRAMAÇÃO
1º DIA – 01/02/2016 –
QUARTA-FEIRA
MATUTINO
8h – Credenciamento
9h às 09h30 – Café e atividade cultural
09h30 às 10h30 – Solenidade de Abertura
10h30min às 12h – Conferência abertura
12h – 13h30- Intervalo para almoço e Mostra Audiovisual
VESPERTINO
13h30 às 15h30 - Apresentação de Trabalhos – Comunicação oral de pesquisa
15h30 às 17h – Mesa redonda 1 - Docência e desafios curriculares na Educação
Básica
17h AS 18h - Café e atividade cultural
18h as 20 - Roda de conversa: Desafios da docência nas especificidades da
Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos
2º DIA - 02/02/16 - QUINTA-FEIRA
MATUTINO
8h30 às 10h - Mesa redonda 2 - Docências: especificidades, saberes e práticas da
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos da SME
10h às 10h30 – Intervalo
10h30 às 12h – Apresentação de Trabalhos – Relato De Experiência
12h – 13h30 – Intervalo para almoço e Mostra Audiovisual
13h30 às 15h - Apresentação de Trabalhos – COMUNICAÇÃO ORAL DE
PESQUISA
15h às 15h30 – Intervalo
15h30 - Conferência de encerramento
17h - Solenidade de Encerramento

COMISSÃO ORGANIZADORA
Adriana de Souza Broering
Ana Regina Ferreira de Barcelos
André Justino Santos
Andrea do Prado Felippe
Daniel Godinho Berger
Fabiana Grassi Mayca
Graziela Maria Silva Rios
Helaine Maltez da Costa
Janete Elenice Jorge
Maria Luiza Beduschi, Marcia Agostinho da Silva
Paula Cortinhas de Carvalho Becker
Regina Bittencourt Souto
Rosinete Valdeci Schmitt
Sueli Amália Andrade
COMISSÃO CIENTÍFICA
Ana Regina Ferreira de Barcelos
Andrea do Prado Felippe
Claudia Cristina Zanela
Daniel Godinho Berger
Elaine De Paula
Joao Dimas Nazario
Julice Dias
Katia Adair Agostinho
Lidnei Ventura
Luciane Maria Schlindwein
Maria Leticia Naime Muza
Marlise Oestreich
Roberta Fantin Schnell
Rosangela Machado
Vânio Cesar Seemann
Wagner Ferreira Ângelo

ANEXO LI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

ANEXO LII

Formação para Auxiliares de Serviços Gerais
Corpo e mente saudáveis: relações entre trabalho e família

Organização e Realização
Gerência de Formação Permanente
ORBENK

Julho - 2016

“Nos tornamos nós mesmos através dos outros.”
Lev Vygotsky

1. APRESENTAÇÃO
A proposta de formação continuada para o ano de 2016 visa dar continuidade à oferta de oficinas
multidisciplinares com caráter formativo, iniciadas em 2015, de modo a atender os Auxiliares de Serviços
Gerais vinculados à Secretaria Municipal de Educação - SME na sua integralidade psicossocial.
Esta proposta tem como objetivos principais contribuir para a formação pessoal e profissional dos
participantes; ampliar o repertório cultural levando em consideração o sujeito histórico na sua
individualidade e a sua relação com a coletividade; propiciar o desenvolvimento de atividades reflexivas
mediadas por profissionais de diversas áreas; promover a troca de experiências positivas por meio da
interlocução entre os sujeitos e aperfeiçoar as habilidades individuais para a melhoria da qualidade de vida
no âmbito pessoal e profissional.
Para a seleção e a organização das oficinas foram considerados os apontamentos relativos às
avaliações dos participantes da edição de 2015 (cursistas, palestrantes, coordenadores de sala e equipe
diretiva da ORBENK), bem como as demandas cotidianas procedentes da Secretaria Municipal de
Educação.
Este ano, a formação contará com a participação de aproximadamente 531 profissionais, dos quais
24 são servidores efetivos na SME. Deste universo, 271 trabalham em período integral (8 horas/dia) e 260
em turnos parciais (6 horas/dia) e, possivelmente, 110 profissionais estarão participando pela primeira vez
desta ação formativa. No tocante ao gênero, 90% dos cursistas são mulheres e 10% são homens.
2. METODOLOGIA
A formação continuada para os Auxiliares de Serviços Gerais realizar-se-á no período de 25 a 27 de
julho de 2016, no Centro de Educação Continuada – CEC, contemplando a carga horária de 12 (doze)
horas. Os cursistas serão distribuídos em 12 (doze) grupos, sendo cada grupo atendido em 06 (seis)
oficinas de abordagem conceitual e de vivências práticas. As oficinas temáticas serão desenvolvidas por
consultores das áreas da Diversidade Cultural, Saúde, Educação Ambiental, Naturologia Aplicada e
Instrumentalização Técnica. Nesse sentido, os consultores das oficinas temáticas atuarão com uma carga
horária de 1h45min em cada grupo.
Além das oficinas, os participantes serão contemplados com duas atividades corporais de trinta minutos
de duração com profissionais das áreas de Fonoaudiologia e Música.
Sendo assim, a ação formativa deste ano contemplará temáticas especificas da função, bem como
conteúdos que favorecem as relações sociais nas diversas esferas da atividade humana (familiar,
profissional, comunitárias etc).
3.

COORDENAÇÃO

O evento será planejado e executado pela Secretaria Municipal de Educação e Empresa ORBENK, nos
termos dos contratos de prestação de serviços nº 51/EDUC/2012 e nº 333/SME/2016, a saber: “Programas
e treinamentos que a contratada pretenda implantar junto a seus serventes deverão ser planejados
observando, no mínimo, o roteiro a ser disponibilizado pela contratante, e submetidos à apreciação da
mesma no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do seu início, com carga horária mínima de 12h/ano”.
A Gerência de Formação da SME se responsabilizará pela divulgação, inscrição e certificação, bem
como disponibilizará a estrutura física, a equipe de profissionais de apoio e a logística para a realização do
evento.
A Empresa ORBENK ficará responsável pelo pró-labore dos ministrantes, materiais e alimentação,
além de coordenar a oficina de “Instrumentalização Técnica”.
4.

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

Turno Matutino

Grupo
A
B
C
D
E
F

Nº de Participantes
48
52
48
39
52
50
289

Sala
Sala 01
Sala 04
Sala 05
Sala 06
Sala 07
Polo

Turno Vespertino

Grupo
G
H
I
J
K
L

Nº de Participantes
48
52
48
39
52
50
289

Sala
Sala 01
Sala 04
Sala 05
Sala 06
Sala 07
Polo

PROGRAMA
ATIVIDADES CORPORAIS
Oficina de Musicalização
Saúde vocal
Objetivo: Propiciar momentos lúdicos de interação e aprendizagem que
favoreçam a promoção da saúde corporal e mental.

Tempo
1h00
30min cada

OFICINAS TEMÁTICAS

Tempo

Instrumentalização Técnica
1- Boas Práticas de Limpeza
Objetivo: Apresentar técnicas de higienização, diluição de produtos químicos e
manuseio adequado de materiais e equipamentos de segurança.

1h45min

Saúde e relações de trabalho
2 – Ser saudável - Cuidando de quem cuida
Objetivo: Promover a reflexão sobre a prevenção de doenças e os cuidados com
a saúde.

1h45min

3 – O Encontro com a Igualdade
Objetivo: Reconhecer a diversidade presente nas esferas do cotidiano e a
importância da convivência pacífica e respeitosa frente às diferenças sociais.

1h45min

4 - Plantas medicinais e alimentos nutracêuticos - do cultivo ao uso correto,
para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
Objetivo: Ampliar o repertório cultural a respeito das plantas medicinais, do seu
cultivo, manipulação, composição química, benefícios e contraindicação.

1h45min

Sustentabilidade
5 – Reciclando para um futuro melhor
Objetivo: Promover a formação em educação ambiental e contribuir para a
mudança de hábitos visando à melhoria da qualidade de vida.

1h45min

6 – Alimentação: caminho para a saúde do corpo e da mente.
Filme:
Objetivo: Ampliar o acesso aos bens culturais e promover a reflexão sobre a
importância de uma alimentação saudável para manutenção da saúde mental e
corporal.

1h45min

5.

MINISTRANTES

CH individual

Grupos
atendidos

Total de CH

30min
1h45min

12

6h
21 h

CH individual

Grupos
atendidos

Total de CH

1h45min

12

21 h

Consultores Contratados

CH individual

Grupos
atendidos

Total de CH

Oficina de Musicalização – Jackson Cardoso
Saúde do Trabalhador – Carla Moino Guerra
Diversidade – Cristiane Mari da Silva
Plantas medicinais e alimentos nutracêuticos –
Alésio dos Passos Santos
Sustentabilidade - Sátiro

30min
1h45min
1h45min
1h45min

Equipe da SME
Saúde vocal – Tatiane Moraes Garcez
Filme com debate – Andréa do Prado Felippe
Equipe da Empresa ORBEK
Instrumentalização Técnica - Edilce de Fátima
Derin, Daiane Cascaes Theodoro e
Francisco Antônio Ferrante.

1h45min

12

6h
21 h
21 h
21 h
21 h
90 h

6. EMENTA:
Oficinas temáticas:
Oficina 1: Boas Práticas de Limpeza
Segurança de Trajeto. Uso correto de EPI's. Saúde das mãos. Técnicas de limpeza de ambientes.
Manuseio de produtos químicos. Manuseio e segurança de equipamentos e materiais.
Consultores: Edilce de Fátima Derin, Daiane Cascaes Theodoro e Francisco Antônio Ferrante.
Oficina 2: Ser saudável - Cuidando de quem cuida
Oficina 3: O Encontro com a Igualdade
Privilégios de Branquitude. O que você tem a ver com isso? O funcionamento e naturalização da violência
racial em nossa sociedade. A construção e organização de nossas novelas, filmes e desenhos infantis.
Raça, Racismo e Políticas de Ações Afirmativas. Promoções de Igualdade Racial e ações afirmativas no
espaço escolar, e em nossa sociedade: Leis e medidas que tem como finalidade diminuir o impacto dessas
desigualdades em nossa sociedade. A Criminalização do Racismo. História e cultura afro-brasileira no
espaço escolar: 10.639/2003. Cotas nas universidades e nos serviços públicos. O Reconhecimento do SUS:
o racismo nos espaços de saúde permite um maior número de óbitos de pessoas negras. Após a Marcha
dos 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, em 1995 - Fernando Henrique reconhece e afirma para os
brasileiros que o Brasil é um país racista.
Consultora: Cristiane Mare da Silva
Oficina 4: Plantas medicinais e alimentos nutracêuticos - do cultivo ao uso correto, para melhorar a
qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
Conhecendo as plantas e o cultivo; uso correto e manipulação. Trabalho de valorização do profissional
ajudando na saúde e qualidade dos servidos. Profissional a conhecer e manipular novas plantas: as cores,
sabores, aromas e amores. Como montar um jardim comestível e didático; Montagem de temperódromo e
composteira doméstica; alimentos orgânicos; sementes crioulas; alimentos não convencionais; alimentos
nutracêuticos; a importância da água; a importância das abelhas.
Distribuição de material impresso com receita. Distribuição de sementes e algumas mudas. Indicação de
livros.
Consultor: Alésio dos Passos Santos
Oficina 5 – Reciclando para um futuro melhor

Percurso histórico do artista. Exposições e materiais produzidos (1999 a 2016). A importância da
reutilização de materiais em prol da sustentabilidade do planeta. Fazendo arte com a reciclagem.
Consultor: Sátiro dos Santos Filho
Oficina 6: Alimentação: um caminho para a saúde do corpo e da mente
Ementa: Obesidade, o mal da contemporaneidade. Como se sentem as pessoas acima do peso. Os
malefícios das refeições oferecidas em lanchonetes. O antes e o depois de uma dieta rica em gordura e
açúcares. O marketing das empresas alimentícias e a sedução das crianças. A alimentação nas escolas e o
desempenho dos alunos. A quantidade de açúcar e gordura dos alimentos altamente consumidos.
Escolhendo alimentos nutritivos a um baixo custo.
Consultora: Andréa do Prado Felippe
Saúde vocal: O que é a Fonoaudiologia? O que é a voz? A percepção vocal. A relação dos agentes
ambientais com a voz e a audição. Cuidados para saúde vocal. Atividade prática (relaxamento cervical e
aquecimento vocal).
Consultora: Tatiane Moraes Garcez
Musicalização: A importância da gentileza nas relações interpessoais (A canção Gentileza). Trabalhando o
ritmo e a oralidade por meio de jogos de linguagem: trava-línguas, contos acumulativos e onomatopeias.
Consultor: Jackson Roberto Cardoso.

Avaliação – Cursistas - 410 TOTAL

Queremos sua opinião para nos ajudar a organizar formações cada vez melhores, assim, contamos com sua
participação nesta avaliação. Sua opinião é muito importante!

TEMÁTICAS
ABORDADAS

MUITO
BOM

REGUL
AR


RUIM
Ruim? Diga o motivo


☺
Ser saudável:
cuidando de quem
cuida

373

Não
avaliou

26

06

05

41

03

05

26

09

09

09

03

03

Carla Moino Guerra
Alimentação:
caminho para a saúde
do corpo e da mente
Andrea Felippe

361

Encontros com a
Igualdade
Cristiane Mare de
Carvalho

366

Plantas Medicinais e
Alimentos
Nutracêuticos

395

Alésio dos Passos
Santos

Reciclando para um
Mundo Melhor
Sátiro dos Santos
Filho

367
29

02

12

Instrumentalização
Técnica: boas práticas
de limpeza
Edilce Derin e Daiane
Theodoro

322

55

19

14

Musicalização
Jackson Cardoso

361

36

04

09

Saúde Vocal
Tatiane Moraes
Garcez

247

41

03

19

Lanche

290

83

28

09

No verso desta folha, escreva sua opinião e sugestões para a formação de 2017.
AVALIAÇÕES DESCRITIVAS DOS PARTICIPANTES
OBSERVAÇÕES GERAIS

GRUPO A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wagner é tudo de bom [x3].
Wagner é muito boa gente. Parabéns [x2].
Foi boa a formação. Fomos todos bem recebidos. O coordenador da turma era uma pessoa calma e
tranquila.
Wagner é uma pessoa ótima. Espero ele ano que vem [x3].
Wagner foi excelente, carinhoso e quero ele de novo. Obrigada.
Este ano o curso estava bom, mas pode ficar melhor. O professor Wagner foi um ótimo professor, instrutor
e, como pessoa, maravilhoso.
Todas as oficinas foram boas. Gostei muito.
Todos foram ótimos, muito atenciosos, Wagner principalmente. O professor de música foi muito bom,
carismático.
As turmas foram bem divididas, assim, não teve muita fofoca. Assuntos com músicas são ótimos para se
soltar. Wagner um fofo, super simpático, pessoa humilde. Adorei.
Wagner é muito bom instrutor e pessoa como a gente. Que ele faça parte do grupo no próximo ano.
Obrigado pelo esforço de todos vocês para nos proporcionar as palestras as quais sempre aprendemos algo
novo. É bom pra nós. Que Deus abençoe. Obrigado, Wagner, pelo carinho e ajuda.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Espero estar na Orbenk próximo ano. Muito bom.
Todas as aulas foram ótimas.
Wagner, foi muito bom estar com você esses três dias. Adorei.
Adorei o professor Wagner. É meu primeiro ano e eu adorei tudo, principalmente a gentileza e a
tranquilidade que o professor passou para mim. Espero que ano que vem eu participe de novo com ele. Ele
é muito calmo e gentil. Um abraço de sua aluna. Amigo não é aquele que diz “vai em frente”, mas sim
aquele que diz “estou com você”. Adorei tudo. Um abraço e fiquem com Deus!
Em 2017, eu espero que venham todos os que estiveram neste ano porque foi maravilhoso. Eu gostei
bastante e me senti muito bem com tudo. Minha sugestão é que venham os mesmos professores de
preferência. Obrigado.
Wagner é uma pessoa exemplar.
Para melhorar pro próximo ano, deveria ter mais sobre plantas medicinais. Sobre o Wagner, foi um ótimo
orientador, muito atencioso e prestativo com todos.
Wagner, pessoa maravilhosa. Nota: 1.000.
Wagner: Adorei essa pessoa divina.
Sobre o Wagner, uma pessoa muito humilde, engraçado, adorei passar esses três dias de curso com ele.
Essa formação deveria ou poderia ser direcionada mais com o nosso cotidiano. A relação entre unidade e
profissionais terceirizados, sobre o respeito e igualdade entre as pessoas da unidade em que trabalhamos.
E o Wagner fica com o grupo no próximo ano, não tenho o que questionar.
A avaliação do Wagner foi bom: Atencioso e simpático. Parabéns pelo trabalho dele.

GRUPO B

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Gostei muito da coordenadora Sheila, muito querida. Gostei muito de todas as apresentações, pois foram
muito interessantes. Os professores foram muito atenciosos.
Gostei muito. Estava muito bom. Aprendi bastante, principalmente sobre alimentação e saúde corporal.
Isso foi muito produtivo. Parabéns para a Orbenk. Obrigado.
Gostamos muito da Sheila: muito simpática, divertida. Muito bom. Adorei passar esses dias.
No momento não tenho ideia, mas pra mim o curso está ótimo. Agradeço todos os palestrantes, em
especial a Sheila. Obrigada por tudo. Grata.
Legislação trabalhista, direitos e deveres dos trabalhadores. Insalubridade e relações interpessoais. Sheila:
boa coordenadora.
Gostei da Sheila. Beijos, Sheila. Eu até gostei do curso este ano. Foi muito bom. Nem me deu sono como os
anos anteriores, mas eu prefiro ir trabalhar mais do que vir. Mas obrigado por tudo.
Gostaria que os responsáveis pelo curso avaliassem os horários de chegada e de saída, porque não é justo
com as pessoas que cumprem os horários chegarem às 09:00 e saírem às 10:30 e são avaliadas como com
quem faz o seu horário certo: das 8:00 às 12:00. Coordenadora Sheila: muito comunicativa e educada.
Sheila, você é uma pessoa maravilhosa. Continue essa pessoa meiga e carinhosa.
Sheila, uma representante da turma e uma pessoa muito participativa. Estou há 12 anos nesta firma e ela
sempre conosco. Continue assim. Esta pessoa maravilhosa. Beijos.
Primeiramente, adorei a Sheila “supervisora” líder do grupo. Parabéns a equipe toda da organização. Foi
muito boa a limpeza e paciência. Beijão a todos.
Um mundo que está bem longe da nossa realidade, pois os que comandam não dão bons exemplos.
Estamos num mundo de falsas ilusões, onde o mal infelizmente comanda os nossos poderes. A única
certeza de que eu tenho é que Jesus voltará de onde estiver. Dos dois, um será escolhido, quer dizer, o bem
ou o mal. Continuarei fazendo o bem para ser escolhido por Deus para a vida eterna! Portanto, temos que
carregar a luz da justiça e do preconceito!
A formação foi um grande aprendizado para nossos conhecimentos e nossos serviços.
Acho que as palestras para o ano que vem falassem mais sobre limpeza. Falar sobre os produtos, como
lidar com os produtos e o que importa que é a limpeza. Melhorar no lanche com coisas mais saudáveis e
não esse pão com salsicha.

•
•

Sheila, muito obrigado, continue assim essa profissional. Parabéns e muito sucesso. Até ano que vem.
Sheila, sempre muito atenciosa com todos. Valeu!

GRUPO C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Em 2017, as oficinas para mim deveriam continuar com os colaboradores que fizeram para o ano de 2016.
Obrigado.
Orbenk é uma empresa razoável.
Vamos mudar os cursos, quase todos os anos as mesmas coisas. Tem que mudar mais. Tem coisa que a
gente não faz com nosso trabalho no colégio.
Diminuir os dias de curso.
Parabéns a todos. Estavam ótimas todas as oficinas.
Foi muito bom.
Amei de mais. Resumindo, aprendi muitas coisas que eu não sabia. Gostei muito do curso e fiquei muito
feliz. Nota dez para todos os professores, fiscais da Orbenk e pessoal do CEC. Muito Obrigado!
Não gostei do moço que distribuiu as pipocas: mal educado.
Não gostei da recepção do lanche. Fiquei sem lanche. O moço que distribuiu o lanche não sabe atender.
Sejam mais educados.
Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade. Muito boa a equipe. A valorização dos profissionais. Enfim,
Deus abençoe a todos.
Uma porcaria algumas coisas. Poderia ser 1 dia.
Gostaria que houvesse uma psicóloga para falar da relação do dia a dia. Nós com os professores e os nossos
colegas de trabalho sobre os nossos relacionamentos, a falta de diálogo.
Foi muito bom. Gostei muito da Ana Elisa. Parabéns para toda a equipe. Foi muito legal.
Obrigado a todos por cursos aproveitáveis. Novas oficinas para o ano 2017. Cursos com artesanato e outras
coisas.
Adorei o curso. Pena que foram três dias. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenho muito orgulho
de fazer parte dessa equipe.
Eu acho que esse ano estava tudo ótimo. Faço esse curso há nove anos e sempre achei chato, mas esse ano
eu adorei. Foi bom também porque diminuiu os dias, daí, não ficou cansativo. Eu acho que três dias é o
suficiente! E todos foram maravilhosos. Beijos à equipe.
Pra mim estava tudo muito bom, prazeroso, relaxante, adoramos conversar uns com os outros, fizemos
várias amizades. Foi a primeira vez que vim ao curso e adorei.
Ano que vem estamos de volta.

GRUPO D

•
•
•
•

Parabéns. Amei todas as aulas. Estão melhorando, pois foram colocadas questões que nos interessam.
Serve para nós aprendermos cada vez mais.
Minha opinião é que algumas coisas são aproveitáveis e outras não, mas faz parte. Obrigado e até a
próxima.
Que o ano que vêm seja melhor do que foi hoje.

GRUPO E

•

Que seja menos dias de formação.

•
•
•
•
•

Melhorar.
Foi tudo maravilhoso. Muito obrigada.
Para mim estava tudo ótimo. Obrigado!
Não tenho o que falar. Estava bom.
Sempre é bom nos instruirmos para melhor servir. Obrigada Orbenk.

GRUPO F

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Marlete é muito atenciosa.
Marlete é ótima [x2].
Coordenação = bom [x3].
Já sou funcionária da Orbenk desde 2007. Achei muito produtivo o curso de 2016.
Esse ano foi bom. Não tão bom como no ano passado, mas foi bem aproveitado. Nossa coordenadora
Marlete foi bem desenrolada, bem prestativa. O Alésio das plantas deve voltar no próximo ano.
Gostei muito e espero que seja melhor o ano que vem.
Eu acho que deveria melhorar mais, ter mais coisas diferentes. Eu acho uma palhaçada e prefiro ficar
trabalhando.
As pessoas não deixaram a gente sair para ir ao banheiro (existem pessoas que tem problemas e tomam
medicamentos).
Minha segunda vez no curso e, esse ano, realmente, gostei muito de participar. Espero que ano que vem
seja muito produtivo e que eu saia do curso com muitas informações. Serviu muito para minha saúde
mental e física. Obrigado e até 2017.
Para mim foi muito bom tudo. A única coisa que pode ser feita no próximo ano é juntar as pessoas volantes
com as fixas, pois nos conhecemos melhor. Os coordenadores são muito bem educados e respeitosos.
O curso este ano estava melhor que no ano passado. Tirei muito proveito e estou aguardando o próximo
com muita vontade.
Achei bom. Continue assim.
Fazer a formação em um dia e meio.
Curso muito construtivo. Adorei fazer parte de tudo isso.
Foi ótimo. Aprendi várias coisas. Nada para reclamar. Tudo bom.

GRUPO G

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wagner: Muito bom. Adorei. Que venha no próximo ano!!
Espero que ano que vem tenhamos oficinas, mas não pode falta musicalização, o mago das ervas,
alimentação e também não pode faltar de jeito nenhum o Wagner.
Wagner, ele foi muito maravilhoso com o nosso grupo. Espero que no próximo ano ele volte de novo.
Sugiro para o próximo curso alguém da Orbenk falar sobre nossos direitos. Wagner foi muito bom, gentil e
educado.
Trazer alguém da Orbenk para nos ouvir! Tudo o que falam no curso é teoria porque não conseguimos
botar em prática. Falaram para nós limparmos os colchões todos os dias. Me diz como? Uma creche com 20
espaços para serem limpos com 3 funcionários é uma piada. E ainda exige perfeição! Sem funcionários e
sem produtos é difícil NE, pessoal! Mas tirando isso o curso foi ótimo. Esse ano foi ótimo! Wagner foi
ótimo, voltar mais vezes.
O melhor do curso foi o Wagner... o menino porreta.
Wagner, uma pessoa super educada e muito profissional. Adorei sua pessoa “oxente”.
Que a próxima formação seja ótima. Igual a de 2016.
O Wagner é um cara bacana, bem humorado. Nota 10. Valeu Wagner ate a próxima.
Coordenador Wagner: Bom.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wagner, você é ótimo, humilde, carinhoso, parabéns. Quero te ver de novo nesse grande desempenho. Um
dia tudo isso que você está fazendo é para o teu crescimento.
Wagner, um ótimo professor, paciente, engraçado, muito bom.
Para 2017 novidades, palestras novas e professores novos. Wagner foi ótimo, prestativo, simpático.
Parabéns pela equipe da Orbenk. O curso estava super agradável.
Wagner foi ótimo. Muito bom ficar com ele essas três tardes, bem amigo.
Sobre o Wagner ele é muito simpático. Gostaria de encontrar com ele no nosso próximo encontro.
Obrigada por tudo. Até ano que vem se Deus quiser. Beijos!!!
Wagner foi ótimo e muito divertido.
Eu gostei muito do curso esse ano. Eu aprendi muito com tudo. O Wagner foi muito legal, simpático e
educado continue assim. Obrigado por tudo.
Professor Wagner foi ótimo. Que Deus sempre ilumine o seu coração.
Este ano foi mais agradável sendo 3 dias e não 5 dias, tendo menos horário e mais qualidade. Obrigado.
Foi muito bom.

GRUPO H

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gostei muito da supervisora do grupo, a Sheila. Muito boa. Obrigada.
Foi tudo muito bom. Todas as oficinas foram de grande importância. Não só agora, mas gostaria que se
repetissem várias vezes mais, pois sei que não eu preciso de algo diferente. Como esse, mais os outros
colegas precisam delas, oportunidades. Obrigado.
Adorei muito. Pra mim foi a primeira vez que participo. Obrigada.
Sheila, parabéns por sua receptividade.
Adorei todos. Sheila é ótima. Muito bom. Adorei!!!
Amei o curso. Passou bem depressa. No próximo ano gostaria que falasse mais de limpeza. A Sheila é legal,
amiga, companheira e atenciosa. Ajuda a manter a ordem.
Tudo bom.
Que 2017 seja como todas as outras.
Não tenho o que reclamar.

GRUPO I

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Adorei por ter sido só três dias. Obrigado.
Muito legal. Principalmente os dias, porque muitos dias é cansativo.
Achei muito legal todos os três dias do curso. Até o próximo ano.
Foi muito boa a formação de 2016, parabéns a todos.
Muito bom.
Foi a primeira vez que participei e eu gostei de todas as palestras.
Estava tudo com qualidade. Muito bom.
Estes encontros foram muito prazerosos. Deixo aqui o meu recadinho para que os próximos encontros
sejam mais coletivos. Esses cursos que nos são oferecidos devem olhar mais para os terceirizados com
cuidados coma saúde, como planos de saúde. Se somos tão importantes para a empresa, devem ter mais
um olhar para nós. Se somos contratados para um posto fiscal, por que é que quando pegamos atestados,
somos removidos para outro posto?
Estava tudo bom. Só precisava ter uma médica psicóloga. Obrigado.
Foram três tardes maravilhosas. Vocês estão de parabéns.
Esse ano melhorou muito entre eles o tempo do curso. Bom demais. Valeu. Para melhorar, seria bom ter
um plano de saúde.

•
•

Estava muito bom pela primeira vez.
São informações muito importantes para o nosso dia a dia. Vou levar para a minha vida.

GRUPO J

•
•
•
•
•

A formação deste ano foi muito boa. Agradeço a todos os grupos (pessoas) da Orbenk por ter esse tempo,
dedicação e atenção que tiveram conosco.
Palestras sobre as crianças e alunos sobre higiene, saúde do corpo e mente.
Gostei. Foi muito bom. Adorei tudo.
Parabéns.
Mais atividades em grupo com artesanato e músicas.

GRUPO K

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bom, primeiramente, quero agradecer a todos pela oportunidade de termos esses cursos. Mas o que eu
quero dizer aqui é outra coisa, nas unidades escolares, o pessoal da Orbenk resolveu reduzir funcionários
sem ao menos ir ao local para ver quais são as unidades que realmente precisavam tirar alguém. Eu sou
uma funcionária de seis horas e trabalho numa creche e fiquei muito prejudicada nesse sentido de ter
tirado alguém de oito horas sem ao menos o fiscal ou outra pessoa ir lá na unidade e desse uma olhada
como ficou o quadro de funcionários, não só na minha creche, mas nas demais também. Trabalho na
unidade há oito anos e eu adoro o que eu faço, gosto de trabalhar e cuidar das crianças e limpar o espaço
onde elas ficam.
Coordenadora Tatiane: Bom [x9].
Parabéns pelo seu trabalho.
A coordenadora de sala, Tatiane, foi muito atenciosa com a turma.
Tatiane, ótima professora.
Muito bom.
Tatiane, uma pessoa alegre. Gostei dela.
Adorei muito. Tati, muito querida. Obrigada.
Obrigado pela colaboração e dedicação. Continue assim. Abraços.
Tatiane, parabéns pela atenção. Continue assim. Beijos.
Muito querida a coordenadora do nosso grupo a Tati. É uma pessoa muito querida. Gostei dela. Um grande
beijo para ela e tudo de bom.
Tatiane (maravilhosa). Sugestão para o próximo ano: que a Orbenk escute as reclamações de seus
funcionários.
Eu gostei da Tatiane porque ela explica as coisas corretamente e as outras palestras gostei só um pouco,
não muito.
Eu gostei da orientadora de sala, Tatiane, que é muito gente boa e divertida.
Quanto a Tati, ela foi uma pessoa muito querida e legal, foi ótima.
Senti falta dos bombeiros (Primeiros Socorros) e falta da Lorena (Psicóloga). Tati, coordenadora de sala, é
muito atenciosa e simpática e tem síndrome da princesa, quer total atenção quando fala.
Eu não gostei porque não teve nada a ver com limpeza.
Tati, adorei você. Muito bom [x2].
Tati, obrigado, valeu.
Adorei a coordenadora de sala, Tatiane, pois é uma pessoa muito atenciosa e divertida.
Sobre a Tatiane, foi muito legal, simpática, inteligente e educada. Tais de parabéns. Beijos.

GRUPO L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendi muita coisa boa. Foi mostrada a realidade da vida e aprendemos a dar muita energia. Conversamos
e nos alegramos juntos, debatíamos juntos.
Adorei este ano. Estava mais animado. Os palestrantes estavam ótimos.
Coordenadora (Marlete) = ótima. Puxou a orelha quando foi preciso e elogiou quando foi bom. Bem
educada e amiga.
Foi uma aprendizagem ótima pra mim. Espero aprender mais ainda.
Pessoalmente, gostei dos dois últimos anos que estive no curso. Acho que não precisa mudar o modo.
Nada a reclamar. Todos muito bons.
Foi muito bom em todos os aspectos da formação. Valeu a pena participar.
Eu só acho que, quando os colegas ficam conversando, tem que pedir para se retirar da sala porque
atrapalha quem quer aprender. Obrigado a todos. Beijos.
Gostei de todas as formações que tive oportunidade de ver. Foi um evento gratificante que eu gostaria que
houvesse mais vezes durante o ano.
Eu gostei muito de participar do curso. Parabéns para os professores. Gostei de cada um deles. Obrigado.
Coordenadores e professores: foram ótimos, atenciosos, fiquei satisfeita co o curso. Tudo bem organizado.
Obrigada.
Foi a minha primeira vez. Adorei tudo. Quero agradecer as pessoas que deram esse curso para nós. Muito
obrigado.
Nota 10 a coordenadora do meu grupo, Marlete.
Ser saudável: cuidando de quem cuida
•
•
•

Carla Miono Guerra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mas precisava de mais tempo.
Por ser uma enfermeira, esperei ser muito melhor.
Não gostei do assunto.
Preparou aula para 2:00 horas e teve 1:15. Estava toda atrapalhada e deu sono em quase todo mundo.
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Muito boa a abordagem do tema.
Na realidade não existe isso.
Eu gostei.
Deveria ser mais interativo.
Aprendi com a professora Carla. Gostei muito e vou prestar mais atenção na minha família.
Gostaria de ter mais tempo com a professora Carla sobre o tema “como identificar uma criança”.
Interessante porque é a realidade.
Alimentação: caminho para a saúde do corpo e da mente

•
•
•
•
•
•
•
•

Foi

Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Acho que a maioria não pratica.
Aula interessante para a saúde.
Foi muito educativo.
Gostei muito e vou me cuidar mais, professora Andréa.
Bom caminhar para a mente saudável.
Muito bom pras crianças e adultos.
Cortou muito o filme [x2].

Andrea Felippe

boa,

•

Não gostei muito dessa palestra.

Encontros com a Igualdade
Cristiane Mare de Carvalho

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não concordo com alguns motivos de igualdades.
Foi boa, mas precisava de mais tempo.
Ninguém tem culpa da cor da pele que tem. O que temos que ter é respeito.
Muito bom [x2].
Um assunto super interessante. Adorei.
MUITO BOM. Volte sempre...
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Ótimo.
Simpatia de professora. Incentiva a correr atrás de seus direitos.
Bom.
Não vi sentido.
Importante para quebrar o ciclo do preconceito.
Não concordo com tudo o que foi falado...
Os brasileiros precisam aprender que somos todos iguais.
Não aceita críticas e opiniões. Repetitiva na questão do preconceito de ser apenas com negros!
Foi muito bom. Uma aula que aprendi muito.
Achei mais ou menos.
Foi super legal.
Conteúdo repetitivo.
Ela é legal, mas ficou muito no “negro”, nos deixando constrangidos.
Professora Cristiane, parabéns por seu desempenho e volte sempre e sempre lute por seus sonhos.

Plantas Medicinais e Alimentos Nutracêuticos
Alésio dos Passos Santos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bom para a saúde [x2].
Foi boa, mas precisava de mais tempo [x7].
Foi o dia melhor de todos [x3].
Muito bom [x8].
Aula interessante, desestressante e informativa.
Deve voltar [x8].
Maravilhoso.
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Ótimo [x5].
Não tenho muito hábito.
Poderíamos ter toda uma manhã com ele, pois, nesse ano, não podemos conversar muito com ele, pois
teve muita interrupção.
Trazer alguns produtos pra vender.
Amei.
Deveria ter mais aulas com o professor Alésio sobre ervas medicinais.
Cuidarei sobre plantas medicinais.
Gostaria de ter mais tempo com o professor Alésio das plantas.

•
•
•
•
•

Se o Alésio vir na próxima formação, que seja feito um círculo. Assim, acho, conseguimos observar mais as
plantas.
É o segundo ano que tenho esta aula e cada vez aprendo mais.
Foi muito bom porque aprendemos a fazer remédio e muitas coisas para levar para sempre.
Adorei.
Deve ser melhor.

Reciclando para um Mundo Melhor
Sátiro dos Santos Filho

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adorei porque foi sobre reciclagem.
Bom para o nosso futuro.
Foi boa, mas precisava de mais tempo [x2].
Foi o dia melhor de todos
Muito bom [x2].
Aula interessante, desestressante e informativa.
“Amei”.
Maravilhoso.
Sempre reciclar, água e lixo.
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Simplicidade e carisma do professor.
Bom pra caramba.
Interessante para a população, a comunidade.
Aprender a cuidar do planeta onde mora.
Muito importante.
Adorei.
Instrumentalização Técnica: boas práticas de limpeza
Edilce Derin e Daiane Theodoro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coisas que mais funcionaram já sabíamos [x2].
Bom para o nosso dia a dia.
Foi boa, mas precisava de mais tempo [x2].
Sempre as mesmas coisas, não muda nada de um ano para o outro [x4].
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Vivendo e aprendendo.
Essa palestrante sempre falando as mesmas coisas. Nunca respondendo as perguntas e sempre dispersa às
perguntas.
Legal.
Ótimo.
Informações importantes.
Não deixaram a gente falar. Só eles falam.
Ajuda a saúde. Foi bom.
Elas têm que tirar nossas dúvidas sobre limpeza.
Falou muito de morte. Não gostei.
Daiane, grossa, estúpida, até com a companheira Edilce. Não nos deixou falar.

Musicalização
Jackson Cardoso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foi boa, mas precisava de mais tempo [x2].
Muito boa [x4].
Gostei de ouvir música.
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
É o cara. Parabéns.
Ótimo [x4].
Eu levaria o professor para casa. Excelente.
Tivemos muito prazer e podíamos ter muito mais tempo com ele.
Adorei as músicas do professor, Jackson.
Gostei da música. Alegrou muito.
Interessante.
Legal para se movimentar e interagir.
Nada a ver.
Voltar novamente.
Maravilhoso.
Devemos cantar sempre.
A música foi a parte que mais gostei.
O professor de música foi ótimo. Pena que foi muito pouco tempo. Nos próximos cursos coloquem ele um
período inteiro.
A musicalização foi muito boa. Deu uma descontraída.
Saúde Vocal
Tatiane Moraes Garcez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foi boa, mas precisava de mais tempo.
Muito rápido.
Espero que esteja aqui novamente se for possível.
Não gostei muito.
Necessário.
Muito interessante.
Bom para a saúde.
Muito bom.
Gostei.
Pouco conteúdo.
Maravilhoso.
Lanche

•
•
•
•
•
•
•
•

Melhorar o café, suco [x3].
Deveria ser dois pães para cada pessoa [x3].
Desejo que ano que vem sejam dois pães e que possamos repetir [x4].
Foi o dia melhor de todos
Poderia ser melhor [x8].
Péssimo [x2].
Acho que poderia ter alimentação variada e saudável [x2].
Maravilhoso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favor cozinhar salsicha e melhorar o lanche, pois sempre é repetitivo.
Não seguiu o que muitas oficinas falaram sobre alimentação.
No segundo dia, não gostei do lanche, pois o pão com salsicha que foi oferecido estava uma... Passei mal.
Gostei muito [x3].
O mesmo lanche de sempre.
Não gostei.
Já foi melhor.
Mudança na alimentação.
Só besteiras e um dia com frutas [x2].
Não gosto de suco industrializado (café com leite maravilhoso).
Fiquei sem lanche, pois ele tinha acabado. Lanchei primeiro dia. Atrasou no segundo e foi péssimo. No
terceiro dia não comi porque terminou antes de nós comermos.
Péssimo lanche. Ele pode melhorar.
O lanche que poderia ter uma atenção melhor.
Poderia ser melhor. Sempre a mesma coisa [x2].
Café muito doce, suco quente, bolinho muito doce e muita pouca fruta.
O lanche estava muito bom [x2].
Faltou leite!
Alimentação fraca.
Merecemos coisas melhores.
Ótimo [x3].
O lanche foi um momento de confraternização com os colegas de trabalho.

AVALIAÇÃO – COORDENADORES DE SALA
TEMÁTICA
CONSULTOR(
A)

Adequação da
linguagem aos
cursistas

Interação com os
cursistas

Pontualidade

Dialogicidade com o
grupo

Dinamincidade da
oficina

Ser saudável:
cuidando de
quem cuida
Carla Moino
Guerra

Ótima/adequada
/Boa/acessível/o
k/boa (na sala
ao lado tinha um
grupo de
senhora jogando
bingo e fazendo
barulho) Grupo
H/

houve/ótima

dentro do
previsto/ok/

houve/100%/ótima/b
oa/sim/

atraso devido à
chegada dos
participantes/

descontraída/ok/

ok/imagens e vídeos
estimularam a reflexão,
grupo espontâneo, uso
de exemplos/tranquila
e
envolvente/boa/100%f
oi dinâmica, ênfase
nos movimentos do
corpo.

acessível,
palavras simples
, apropriada/

todo o
tempo/ótima/

Alimentação
caminho para
a saúde do
corpo e da
mente
Andrea Felippe

ótima/
adequada, clara
e objetiva/ok/
vídeo muito
sensibilizador/bo
a (o vídeo
mostra como o
suco de caixa

boa/ok/

fluiu

pontual/boa/
ótima/pontual

boa/boa
interação/grupo
se envolveu/
ok/boa

pontual/ótima/
ótima/boa/pontual
/atraso no início
(pipoca)/ok/
atraso (visitas)

houve/ótima/ótima/b
oa/sim/conversou o
tempo todo com o
grupo, pedia
opinião/participaram
da dinâmica da
relação das
doenças; não foi
possível assistir todo
o filme/ok/fluiu/

todo o
tempo/100%/boa/
boa/sim/ok/
sensibilizou para o
cuidado com a saúde

faz mal, mas é
servido no
lanche) Grupo
H/
Encontros
com a
Igualdade
Cristiane Mari
de Carvalho

linguagem
adequada, com
exceção de
palavras em
inglês
(sorry)/ótima (foi
interrompida
pela oficina do
Jackson) Grupo
H/adequada/

todo o
tempo/ótima/
buscou dinâmicas
envolvendo o
cursista/ procurou
envolvêlos/ok/escutava
os cursistas para
serem acolhidos

adequada,
descontraída,
levou à
reflexão/ok/um
aprendizado

Plantas
Medicinais e
Alimentos
Nutracêuticos
Alésio dos
Passos Santos

Ótimo, só houve
piadas
descontextualiza
das/sim, ótima,
mas com muitas
piadas dúbias
(conotação
sexual)/boa/

atraso no
final/atraso de
20min no início
(Grupo E),
demorou-se no
grupo F, por não
saber a hora do
término, depois
foi interrompida
pela oficina de
musicalização e
ainda o
lanche/ótima/

houve/ótima/
ótima/sim/grupo
manifestou opiniões,
(Grupo I) iniciou às
15h25,sem
interrupções/ok/
deu conta da
discussão acalorada
que logo passou

na maioria das vezes,
sim/ótima/ ótima/ muito
dinâmica/usou vídeos
e imagens, questões
para reflexão, (Grupo I)
poucos se
manifestaram/ok/
super participativos,
tema instigante para
reflexão

pontual/iniciou
com atraso,
devido à
finalização no
grupo anterior/
ok/dentro do
previsto
todo o
tempo/ótima/boa/
ótima/boa
interação/ok/
ótima

/adequada, clara
e objetiva/ok/
super adequada

pontual/boa, mas
em um dos
grupos atrasou
cerca de 20 min,
pois a sala
estava fechada e
o consultor
estava
recarregando o
ticket do
estacionamento/b
oa/pontual/

pertinente para o
grupo, demonstrou
pouco
tempo/ótima/boa/
envolvente/conversa
dinâmica e
alegre/ok/ótima

expositivo e
interativo/ótima/boa/din
âmico/demorou para
iniciar a conversa
sobre as
plantas/ok/ótima

boa interação/
ok/super
pontual, faltou
tempo para mais
informações
Reciclando
para um
Mundo Melhor
Sátiro dos
Santos Filho

Adequada
(Priscila)/Excele
nte/Excelente
(Sátiro)/boa/Sáti
ro não
compareceu,
filha o
representou/ok/b
oa

Pouca interação
com o
grupo(Priscila)/
todo o
tempo/Excelente
(Sátiro), baixa,
rápida
apressentação
das fotos
(Priscila)/boa/
parcial/ok/boa
pela manhã, à
tarde não
compareceu

Dinâmica
realizada em
pouco tempo,
encerramos às
16h30(Priscila)/p
ontual/Sátiro não
esteve presente,
filha o
representou/Exce
lente
(Sátiro)/chegou
+-40min atrasado
(grupo H)/não
ocupou todo o
tempo da oficina,
terminou 30'

Conversa pautada
no trabalho do
Sátiro, no entanto,
com pouca reflexão,
pouco se conversou
sobre (Priscila)/
pertinente para o
grupo/ baixa, uma
pena! (Priscila)/
Excelente
(Sátiro)boa/pouca/ok
/boa

Não houve explicação
de como realizar a
atividade, grupo fez
atividade que "pensou"
que tinha que fazer
(Priscila)/prático e
informativo/boa, alguns
não se envolveram
completamente
(Priscila)/Excelente
(Sátiro)boa/apesar de
ser uma oficina de
prática, não houve
uma dinâmica
envolvente/ok/boa

mais
cedo/ok/muito
tempo de oficina
para o que foi
proposto
Instrumentaliz
ação Técnica:
boas práticas
de limpeza
Edilce Derin e
Daiane
Theodoro

Musicalização
Jackson
Cardoso

Saúde Vocal
Tatiane Moraes
Garcez

linguagem
apropriada/
Daiane:
linguagem, clara
e objetiva,
exemplos de
fácil
compreensão/m
édia, termos
técnicos, muita
rapidez na
explanação
(Daiane),
Excesso de
piadas
"gaudérias",
algumas dúbias,
perda de tempo
(Francisco)/boa/
adequada/ok/
boa
ótimo,
linguagem
apropriada/ótimo
,linguagem
simples,
descontraída/

na maioria das
vezes/buscou
participação do
grupo na
apresentação dos
exemplos/baixa;
tom impositivo,
não agradou
muito (Edilce);
muito boa
(Francisco)/boa/h
ovue/ok/gostei,
houve avanços
em relação à
2015

foram
pontuais/iniciamo
s às13:10 (atraso
dos
participantes),
tempo usado de
modo
adequado/ótima/
boa/pontual/ok/
boa

em boa parte da
oficina/fácil
participação na
atividade de lavação
das mãos/baixa; tom
impositivo/taxativo,ir
ritabilidade(Edilce).
Bom teste com o gel
para as mãos;
(grupo E)
necessárias várias
intervenções/boa/bo
a/sim, buscou a
troca e a
participação do
grupo/ok/boa

em boa parte da
oficina/

sim, nos
intervalos de cada
música/ótimo/otim
a/ótima/boa/

foi pontual/ótimo/

houve/ótimo/

pontual/ótima/

explicação clara e
dinâmica/ótima/

totalmente
dinâmica/ótimo/

ótima/boa
(atrapalhou a
palestra - grupo
H)//adequada/Ót
ima

cativante,
envolvente/

linguagem
apropriada/

todo o
tempo/grupo
correspondeu às
solicitações de
reflexão/boa/boa/
ok/boa

clara e
objetiva/Boa,
pode melhorar;
voz baixa,
muitos termos
técnicos/
adequada, só
que entrou no
meio de outra
que estava
acontecendo,
penso que não
atrai tanto, teria
que ser sempre
no início.

perfeita,

boa/pontual/
Ótima

boa/100%
envolvimento e
participação/Ótima

demonstração do
modo correto de uso
de certos materiais,
sugestão filme "cidade
das flores", sobre o
uso do
lixo/baixa/boa/boa/foi
dinâmica/ok/pela
manhã, houve
participação do
Francisco e foi mais
interessante.

grupo participou com
corpo e voz/ótima/boa/
excelente e
descontraído/Ótima

Ótima

foi pontual para o
término/inicio e
fim no horário
previsto/ótima/
pontual/ok//boa

houve/conversa
participativa/muito
boa/pouco tempo de
oficina, não permitiu
muita troca/ok/bem
dinâmico, mesmo
sendo corrido,
Exercícios e boas
dicas para cuidado
da voz.

todo o tempo/os
participantes foram
envolvidos na temática
e dinâmica de
respiração/(Grupo E)
ótima, alongamento e
exercícios vocais;
(Grupo K) apenas
explanação de
conceitos e
respiração/apesar do
pouco tempo, envolveu
o grupo nas reflexões
e exercícios/ok//boa

AVALIAÇÃO - CONSULTORES
Consultor

Organização
do Espaço

Organização
dos Grupos

Tempo
para a
oficina

Coordenação
de Sala

Materiais e
Equipamento
s

Interação
com os
cursistas

Interação dos
cursistas
com a oficina/
consultor

Andréa

Muito bom.

Excelente.

Adequado

Excelente
equipe.

Atendeu a
demanda.

Grupos
bastante
ativos e
participativos

A temática
facultou um
bom nível de
interação

Cristiane

Bom

Bom

Em alguns
grupos o
tempo
ficou
reduzido,
pela
divisão
com
colegas

Atenciosos e
gentis

Bons

Todos os
grupos
interagiramcol
ocando-se
com alvo de
desigualdade,
preconceito e
indiferença.

Sempre
interagiram
com as
atividades
propostas,
contribuindo
com o
desenvolvimen
to da oficina

Daiane

Espaço ótimo

Ótima
organização

Ideal se
houvesse
mais 30
minutos

Todos
solícitos e
bem
orientados

Atenderam as
necessidades

Boa interação,
apesar do
tempo

Ótima
interação,
apesar do
tempo.

Edilce

Atendeu a
expectativa

A logística
comprometeu
a qualidade da
oficina, por ter
sido
interrompida

Não teve
evidência
de
reclamaçã
oe
cansaço

Satisfatória

O som não
funcionou em
algumas salas,
outras,
estavam
perfeitas

Na medida do
tempo, houve
interação.
Muito bom!

Foi ótima!

Francisco

Ótimo.
Somente
alocar os
maiores
números nos
espaços
maiores

Sugiro
que os
palestrant
es façam
um prévia
para
definir o
cronogra
ma de
apresenta
ções/
tempo/
importânci
a

Excelente
trabalho dos
monitores!

Ótimo.

Bom.
Prejudicado
em função dos
tempos.

Bom.
Prejudicado
em função dos
tempos.

Jackson

Espaço bem
dividido e
organizado

Poderia
ser de
uma hora

Muito bom o
trabalho dos
coordenadore
s, tanto para o
meu trabalho
quanto para o
grupo

Bom.

Foi uma ótima
interação com
resultados
positivos e
concretos

Muito boa

Boa

Sátiro

Conseguimos
utilizar bem o
espaço

Bem
organizado.

Consegui
mos
realizar a
palestra
no tempo.

Todos os
coordenadore
s nos
ajudaram.

Nos
ofereceram
todos os
materiais
necessários.

Tatiane

Adequada

Adequada

Breve

Adequada

Adequada

No início,
alguns se
recusaram,
mas logo
interagiram,
participaram e
confeccionara
m trabalhos
lindos

A interação
com os
cursistas foi
rica. Vários
indivíduos
contribuiram
com relatos e
experiências

Boa
receptividade
do consultor e
do conteúdo

ANEXO LIII
PLANO DE TRABALHO
JUSTIFICATIVA
Considerando que a educação pública com qualidade está intrinsicamente
relacionada com o conceito de equidade e a fim de apoiar o Plano Municipal de
Educação 2010/2020 do Município de Florianópolis, a Planeta Educação Gráfica e
Editora Ltda. apresenta uma proposta de fornecimento de serviços de consultoria na
implantação do curso de capacitação e aperfeiçoamento dos futuros diretores da Rede
Municipal de Ensino. Com o objetivo de padronizar, sistematizar e fortalecer a gestão
das unidades escolares, o curso visa promover uma visão sistêmica sobre o impacto da
gestão nos processos e resultados esperados pela comunidade escolar. Toda a
população deve ter acesso à efetivação do direito democrático de desenvolverem seu
potencial intelectual. A padronização e melhoria nos processos educacionais visam
garantir educação de qualidade através das diversas esferas responsáveis, entre elas,
a da gestão escolar.
OBJETIVO
 Promover a qualidade da gestão educacional, realizando a capacitação e o
aperfeiçoamento dos futuros candidatos a diretores, com a ampliação de
suas competências profissionais e dos conhecimentos, com base nas
diretrizes curriculares do município de Florianópolis, com base em
referenciais teóricos e tecnológicos das contribuições técnicas,
administrativas e gerenciais mais recentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Contribuir com a formação efetiva de diretores educacionais, para que
disponham de elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação
escolar básica com qualidade social;
 Aplicar a legislação e as normas referentes às questões da gestão escolar e
de pessoal, à educação, ao ensino e aos direitos e deveres do seu público
alvo;
 Proporcionar a oportunidade de capacitação e ampliação de conhecimentos
para os pretendentes à candidatura e ascensão aos cargos de gestão no
âmbito da educação pública municipal;
 Garantir a administração dos recursos financeiros e prestação de contas
assegurando a transparência e a participação dos Conselhos Escolares;
 Orientar pela indissociabilidade da teoria e da prática, geradora da açãoreflexão- ação, o eixo metodológico desta formação nas diversas ações
propostas;
 Formar através de uma metodologia participativa;
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 Desenvolver profissionais de alto nível em gestão
educacional para atuação na rede municipal de ensino básico de
Florianópolis;
 Buscar, através dos diretores capacitados e da aplicabilidade de uma
metodologia de gestão estruturada e sistematizada na prática
administrativa, a melhoria dos resultados nas avaliações de âmbito nacional
e internacional;
 Administrar a escola, garantindo a regularidade do seu funcionamento e
instalações que potencializem a eficiência das ações;
 Garantir a operacionalidade de Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis;
 Garantir o exercício de práticas pedagógicas inclusivas de educação
especial na escola;
 Garantir a implementação efetiva do currículo escolar pelo corpo docente.
ESCOPO DOS SERVIÇOS
 A capacitação em gestão educacional no âmbito público municipal consistirá
na formação para os pretendentes à candidatura e assunção de cargos de
gestão educacional;
 Para cumprir os objetivos de seu trabalho, a Planeta Educação Gráf.Edit.
Ltda se direcionará ao desenvolvimento das seguintes atividades:
i.

O serviço de capacitação em gestão educacional será disponibilizado para
250 (duzentos e cinquenta) participantes, divididos em turmas de cerca de 50
(cinquenta) profissionais;

ii. A Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. deverá manter-se estruturada
para o pleno atendimento do referido número de participantes,
independentemente de inscrições e/ou comparecimento de sua totalidade;
iii. Oferecerá 40 horas de carga horária total, sendo 15 horas na modalidade
presencial e 25 horas à distância;
iv. A carga horária será dividida em ciclos, sendo cada ciclo referente a um mês
da prestação dos serviços (agosto a outubro);
v. Os participantes da capacitação em gestão educacional serão definidos pela
Secretaria de Educação de Florianópolis;
vi. Ao término de cada ciclo, a Planeta Educação Gráf.Edit. Ltda entregará à
Secretaria de Educação o relatório de frequência dos participantes nas
capacitações presenciais e a distância, para fins de certificação;
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vii. As capacitações serão ministradas por consultor devidamente capacitado
para a realização do trabalho, podendo ser indicado pela Secretaria de
Educação;
viii. Apresentará material/conteúdo pronto de gestão educacional, dividido em
três ciclos, abordando:
A. As habilidades da administração participativa, administração do tempo,
administração de pessoas, administração de resultados, administração
de competências, administração de relações, administração de conflitos,
pensar de forma sistêmica, solução de problemas, motivação e tomada
de decisões serão desenvolvidas ao longo da formação;
B. Um módulo de aprendizagem customizado com base nas diretrizes
curriculares municipais, com procedimentos e técnicas para que o
participante capacitando tenha acesso às inovações na área gerencial no
âmbito da educação;
C. A formação contemplará a concepção do caráter público da educação e
da busca de sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão
democrática, olhando a escola na perspectiva da inclusão social e da
emancipação humana;
D. A abordagem utilizada será consistente no progresso das instituições de
ensino alicerçada essencialmente na capacidade de aprender dos
indivíduos, e não somente nos recursos materiais, naturais ou
competências tecnológicas.
E. A liderança no âmbito da educação e o papel do líder no desenvolvimento
da equipe;

F. Fundamentos de um projeto de gestão educacional em uma escola
pública, elaboração do projeto de gestão;
G. Políticas de financiamento e legislação educacional, captação de
financiamentos e patrimônio público;
H. Proposta pedagógica, novas concepções
pedagógico, e projeto político pedagógico;

educacionais,

plano

I. A dimensão do trabalho do diretor;
J. Desenvolvimento de técnicas educativas de formação das lideranças
corporativas, em diferentes etapas dos processos de níveis de
aprendizagem.
K. A dimensão pedagógica numa instituição de ensino;
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L. Formação de professores com foco nas novas tendências e no papel de
agente de mudanças;
M. A gestão da qualidade educacional;
N. Os participantes receberão orientação para preparação de um Plano de
Gestão, compreendendo a escola como parte integrante de um sistema
social, econômico, cultural e político, tendo a gestão democrática como
premissa em todas as etapas do processo, que deverá ser entregue ao
final do segundo ciclo;
 Será realizada uma reunião com a Gerência de Formação
Permanente e Diretorias de Ensino da Secretaria Municipal de
Educação para validar os serviços, imediatamente após a
assinatura do contrato.
DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS
A. As capacitações presenciais ocorrerão até 02 vezes ao mês, sendo de
3 horas cada, no período noturno, nos meses de agosto a outubro,
sendo que cada mês referido representa um ciclo.
B. As capacitações presenciais ocorrerão no Centro de Educação
Continuada – CEC da Secretaria de Educação de Florianópolis, Rua
Ferreira Lima, 82, centro, Florianópolis/SC, ou em outro local a ser
indicado pela SME;
C. Os seminários de abertura e encerramento pertencem à modalidade de
capacitação presencial e ocorrerão concomitantemente aos encontros
de formação, nos meses de agosto e outubro.
D. Para cada encontro a Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda.
oferecerá um coffee break.
DAS CAPACITAÇÕES À DISTÂNCIA
 As capacitações à distância ocorrerão através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem de código fonte aberto de responsabilidade da Planeta
Educação Gráfica e Editora Ltda., bem como a hospedagem do ambiente;
 Caberá à Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. realizar o trabalho de
tutoria no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, de acordo com as
especificações abaixo:
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A.

Deverá ocorrer nos meses de agosto,
setembro e outubro, totalizando 25 horas de capacitações à
distância;

B.

As capacitações à distância deverão ser com tutoria,
devendo este realizar a elaboração e preparação dos
materiais a serem utilizados nos fóruns de discussão, e
responder questionamentos e dúvidas dos participantes,
bem como acompanhar a frequência dos cursistas;

C.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, deverá atender
no mínimo os seguintes requisitos:

 Portal via web com suporte a dispositivos móveis;
 Identificação de usuário. Os usuários deverão ter áreas e grupos de
acesso;
 Histórico de ações de cada usuário deverá ser registrado;
 Uso de botões de pesquisa, ajuda e atualização dos dados;
 Relatório em formato TXT (formato universal de dados), ODS (planilha de
padrão de código fonte aberto, usado por alguns aplicativos de planilha,
como o OpenOffice.org Calc e o Google Docs) e XLS (usado pelo
Microsoft Office). Estes formatos oferecem grandes vantagens sobre a
exportação em PDF, pois permite que os dados sejam trabalhados e
manipulados de forma simples e eficientes em outros softwares
juntamente com outras informações igualmente relevantes.
 Backup das informações, com a geração de cópias de segurança;
 Possibilitará a elaboração de relatórios customizados de acordo com
critérios a serem definidos pela SME; desde que acordados em reunião
inicial entre os responsáveis da SME e Planeta Educação Gráfica e
Editora Ltda.;
 Oferecerá a possibilidade de envio/recebimento de arquivos durante o
processo de capacitação;
 Possibilitará inscrições via Web;
 Possibilitará a aplicação de instrumentos das redes sociais como Fóruns,
Chats, Wikis, Blogs, etc;
 Oferecerá a possibilidade de debates pela rede através de ferramentas
como Fóruns, simulados, Tarefas, Chats, etc.;
 Ofertará acessos diferenciados por tipo de usuário com diversos níveis de
acesso;
 Possibilitará a emissão de relatórios que permitem visualizar o histórico de
acesso dos usuários, com disponibilização de gráficos, últimos acessos,
números de acessos e tipos de postagens;
 Possibilitará o backup das informações com previsão de seu uso
posterior;
 O ambiente estará aberto ao uso de plug-ins de forma a melhorar as
operacionalidades do ambiente;
 Permitirá o upload de arquivos de áudio e vídeo, além de documentos
com a extensão PDF, DOC, PPT;
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 O ambiente permitirá a inserção de exercícios;
 O ambiente possibilitará o envio e recebimento de arquivos utilizados na
capacitação;
 Possibilitará a integração dos conhecimentos práticos e teóricos;
 Proporcionará a otimização do tempo nos cursos oferecidos com a
flexibilidade de horários;
Enfoque Técnico e Metodologia
A formação Qualificação em Gestão da Planeta Educação Gráfica e
Editora Ltda. tem o intuito de sistematizar o processo da gestão da rede escolar
levando os diretores a administrarem a educação de forma mais eficiente, de
modo que levem seus alunos a apresentarem melhor desempenho acadêmico e
desenvolver competências e habilidades esperadas e estipuladas pelos
documentos oficiais da secretaria de educação.
Os dados mais recentes indicam que, no Brasil, a realidade da gestão
escolar é bastante diversa no que se refere à formação dos dirigentes. Do total
de dirigentes escolares, 29,32% possuem apenas formação em nível médio,
sobretudo nos estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste. O percentual
destes dirigentes com formação em nível superior é de 69,79%, enquanto
apenas 22,96% possuem curso de pós-graduação lato sensu/especialização.
Portanto, evidencia-se a urgência de se dinamizar e se efetivar programas,
projetos e ações que alcancem maior número possível de diretores
educacionais, tanto em nível da formação inicial quanto em nível da formação
continuada.
Nesse contexto, é de fundamental importância ampliar as diferentes
estratégias e modalidades de formação a serem utilizadas, considerando as
diversidades que constituem a realidade educacional do município.
A formação Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. para diretores de
unidades escolares tem por embasamento a concepção do caráter público da
educação e da busca de sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão
democrática, olhando a escola na perspectiva da inclusão social e da
emancipação humana.
Como objetivo básico, a formação visa contribuir com o desenvolvimento
profissional efetivo dos diretores educacionais, de modo que disponham de
elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação escolar básica com
qualidade social.
Reconhece-se, atualmente, a importância da formação dos diretores
escolares no avanço da qualidade do ensino e na realização e fortalecimento da
gestão democrática da educação pública. Essa formação apresentará
procedimentos e técnicas para que o futuro diretor tenha acesso às inovações
na área gerencial, de forma a converter a instituição escolar em verdadeiro local
em que se aprende e todos participem do processo de aprendizagem. A
abordagem da formação parte do princípio que o progresso das instituições tem
mais a ver com a capacidade de aprender dos indivíduos, do que com os
recursos materiais, naturais ou com competências tecnológicas.
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Para que seja eficaz, a escola precisa mudar seu enfoque
para o resultado e não somente no processo. É fundamental definir e adotar uma
política educacional com metas muito claras e de conhecimento de todos, que
confira importância tanto aos professores quanto aos diretores, com unicidade.
Durante toda a abordagem serão utilizados métodos de ação-reflexãoação, que trazem um equilíbrio entre a teoria e a prática. Os participantes
receberão a teoria sobre formas diferenciadas de gestão, discutirão como elas
podem ser aplicadas efetivamente, preencherão testes de conhecimento,
formulários e relatórios para registrar seus avanços, tanto nos encontros
presenciais quanto nos encontros através do AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem1. A prática interativa entre participantes que já tem experiência
em gestão e os novos candidatos a direção das unidades escolares permitirá
aos futuros diretores terem uma visão geral do desafio que enfrentarão ao gerir
as escolas. O formador de cada grupo os organizará de forma que os
participantes com mais experiência possam compartilhar seus conhecimentos e
também aprender com o ponto de vista e contribuições dos candidatos que
participam do curso pela primeira vez.
O objetivo principal do desenvolvimento profissional dos candidatos a
diretores será promover a formação e o aperfeiçoamento, através do contato
com os referenciais teóricos e práticos das contribuições técnicas,
administrativas e gerenciais mais recentes, tornando maior a competência
profissional. Nos encontros presenciais e EAD, os participantes desenvolverão
as habilidades relevantes para o sucesso da gestão das unidades escolares,
contemplando os seguintes eixos:
A) Gestão de Pessoas
O diretor é o servidor público mais próximo da realidade de sua
escola. Ele é responsável pela garantia das condições favoráveis ao
processo de ensino aprendizagem, gerenciando com responsabilidade os
recursos da instituição em prol das melhorias necessárias para atender a
sua demanda específica. Dentre esses recursos, devemos incluir os
recursos humanos, atualmente contemplados pelo estudo da de gestão
de pessoas. As boas práticas de gerenciamento de equipes auxiliam na
transformação de competências humanas em recursos valiosos para a
melhoria dos resultados esperados, e são então reconhecidas como
estratégicas para o sucesso do trabalho de todos os envolvidos na
comunidade escolar. Para atender a estes desafios os candidatos a
diretores serão preparados para apresentar competências técnicas
associadas às práticas de recursos humanos e competências conceituais
que possibilitem o entendimento da dimensão do seu papel no ambiente
escolar.
B) Gestão Administrativo-Financeira
O diretor escolar é a figura que representa o governo e a
comunidade no que se refere à escola como instituição. Seu trabalho
1

Plataforma de EAD – Ensino a Distância – utilizada pela empresa Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. para
oferecimento de cursos desta modalidade.
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deve ser pautado na tomada de decisão conjunta,
dentro dos princípios da administração pública e conforme as
necessidades da escola, e ainda com a participação de toda a
comunidade escolar envolvida no processo de decisão e melhorias
desejadas para a unidade escolar. A orientação administrativo-financeira
norteará os candidatos a diretores quanto à autonomia para a
concretização dos planos, programas e projetos elaborados para as suas
respectivas unidades escolares.
C) Gestão Pedagógica
O objetivo principal da abordagem da gestão pedagógica será
promover mudanças qualitativas nas ações e no desempenho escolar a
partir da articulação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola com
as políticas públicas já disponíveis no município de Florianópolis:
 Educação Inclusiva
 Educação Integral
 Foco nos sujeitos – Estudante e Profissional
 Avaliação
 Formação Continuada
 Sustentabilidade
 Indissociabilidade do Educar e do Cuidar
 Gestão da Aprendizagem
 Qualificação das Práticas Pedagógicas
 Potencializar e evidenciar as práticas positivas
 Apropriação das Diretrizes
 Implementação das Matrizes Curriculares
 Qualificação da Hora-Atividade
 Fortalecimento da Identidade Profissional
 Diretrizes Curriculares para a Educação Básica
 Diretrizes Curriculares da Educação para as Relações ÉtnicoRaciais
 Diretrizes Educacionais Pedagógicas da Educação Infantil
 Orientações Curriculares da Educação Infantil
 Currículo da Educação Infantil
 Proposta Curricular do Ensino Fundamental
Os documentos já existentes e disponíveis publicamente devem
configurar participação dentro de todos os projetos apresentados pelos
candidatos ao final do curso.
Educação à distância
AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem
Entendendo que uma gestão democrática configura no diretor o norteador
da organização das unidades de ensino e dos sistemas educativos, temos o
objetivo de oferecer formação adequada àqueles que estejam à frente de
uma comunidade escolar. Além da disposição legal da gestão democrática,
pode-se afirmar que a escola requer um profissional com um perfil que
acompanhe e seja um mediador dos novos desafios. Os conteúdos dos
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encontros serão direcionados para o “contexto da
prática” (aplicabilidade) na ação dos futuros diretores escolares e visam
desenvolver competências que sejam necessárias aos profissionais. São
elas, a saber: competências de planejamento, liderança, pedagógicas e
administrativas. O Ambiente Virtual de Aprendizagem será uma ferramenta
da formação que permitirá a continuidade da formação à distância
concomitante aos encontros presenciais realizados. Entre os objetivos dessa
formação, destacamos a importância de proporcionar aos futuros diretores a
interação e a troca de experiências e vivências na Gestão Escolar com seus
colegas e tutores. Estes estarão durante toda a formação promovendo
fóruns, chats, e atividades reflexivas, relacionadas aos temas abordados nas
aulas presenciais, com o objetivo de:
 Promover momentos do aprofundamento teórico dos documentos
municipais.
 Desenvolver nos diretores a prática ação-reflexão-ação;
 Discutir, vivenciar e elaborar durante os encontros com os
profissionais registros da atuação por meio da troca de experiências.
Plano de Trabalho Atualizado.
De acordo com a proposta a ser trabalhada, os participantes cursarão a
capacitação nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016. As atividades
serão divididas em três ciclos, sendo que cada mês representa um dos ciclos a
ser executado.
O ciclo I contemplará o Seminário de abertura, o primeiro encontro
presencial e 12 horas de EAD.
O ciclo II contará com um encontro presencial e 8 horas de EAD. Durante
o ciclo III, as horas de EAD serão reduzidas, contando com 5 horas; os
participantes também frequentarão o encontro presencial e o Seminário de
encerramento. Todos os ciclos contemplarão temas similares para os encontros
presenciais e a distância, a fim de complementar e dar continuidade aos temas
propostos. Todos os ciclos contarão com formulários de comprovação, que
serão atividades de conclusão de cada curso e devem ser entregues
digitalmente no AVA. Esses formulários serão desenvolvidos de acordo com a
temática dos ciclos e poderão ser aprovados e/ou modificados pela equipe da
secretaria de educação previamente a sua aplicação com os participantes.
Na tabela abaixo, segue descritivo dos serviços prestados em cada ciclo:

Ciclo

Data

Mês

Serviço

Carga

prestado

Horária

Seminário
I

10/08/2016

Agosto

de
abertura

Tema Proposto

O papel do gestor frente aos
3 horas

novos paradigmas da
educação básica.
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Perfil do usuário, perfil do
cursista e contextualização e

10/08/2016
I

a

Agosto

EAD

4 horas

23/08/2016

discussão do seminário de
abertura. Introdução aos
conteúdos do 1º encontro
presencial.

24/08/2016
I

e

Agosto

25/08/2016

Encontro
presencial

3 horas

24/08/2016
I

a

Fundamentação e orientações
Agosto

EAD

8 horas

13/09/2016
e

Setembro

15/09/2016

Encontro
presencial

Articulação e gestão
3 horas

a

Articulação e gestão
Setembro

EAD

8 horas

04/10/2016
e

Outubro

06/10/2016

Encontro
presencial

3 horas

05/10/2016
III

a

Outubro

EAD

5 horas

18/10/2016
Seminário
III

19/10/2016

democrática no cotidiano
escolar.

05/10/2016
III

democrática no cotidiano
escolar.

14/09/2016
II

para a elaboração do Projeto
de Gestão Municipal.

14/09/2016
II

Fundamentação e orientações
para a elaboração do Projeto
de Gestão Municipal.

Outubro

de
Encerrame
nto

Planos de ação para a gestão
pedagógica.
Planos de ação para a gestão
pedagógica.
Diálogos da educação –

3 horas

Socialização de Saberes e
Práticas Educativas.

Ciclo I – Agosto de 2016

Seminário de abertura
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Carga horária: 03 horas.
Tema: O papel do gestor frente aos novos paradigmas da educação básica.
Palestrante: Prof. Dr. Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos Santos.
Data: 10/08/2016.
Horário: 18h30 as 21h30.
Local: Auditório do SENAC – Rua Silva Jardim,360 – Centro – Florianópolis.
EAD
Carga horária: 04 horas
Período: 10/08/2016 a 23/08/2016.
Tema: Perfil do usuário, perfil do cursista e contextualização e discussão do seminário
de abertura. Introdução aos conteúdos do 1º encontro presencial.
Tutores: Renata Queiroz de Moraes Americano
Paulo Roccella
1º encontro presencial
Carga horária: 03 horas
Período:
1º dia: 24 de agosto – Grupos 1, 2 e 3.
2º dia: 25 de agosto – Grupos 4 e 5.
Tema: Fundamentação e orientações para a elaboração do Projeto de Gestão
Municipal.
Horário: 18h30 as 21h30 – 3h
Formadores:
Renata Queiroz de Moraes Americano
Maria Estela Ferreira
Amélia Borja
Local: Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira Lima, 82 – Centro –
Florianópolis
Conscientização sobre a dimensão do trabalho do diretor, suas
responsabilidades e metas atribuídas, o seu papel na escola e comunidade escolar.
Orientação para o desenvolvimento de um Projeto de Gestão. Planejamento de passo
a passo para a preparação do Projeto de Gestão, que será entregue ao final do
segundo ciclo. As ações envolvendo o projeto de gestão terão início neste encontro
presencial e ao longo do curso EAD.
EAD
Carga horária: 08 horas.
Período: 23/08/2016 a 13/09/2016.
Tema: Fundamentação e orientações para a elaboração do Projeto de Gestão
Municipal. O curso em EAD abordará os seguintes tópicos:
 Proposta pedagógica, novas concepções educacionais, plano pedagógico, e
projeto político pedagógico;
 Fundamentos de um plano de gestão educacional em uma escola pública,
elaboração de plano de gestão;
 A liderança no âmbito da educação e o papel do líder no desenvolvimento da
equipe;
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 Diagnóstico para autoconhecimento de perfil de gestão.
Tutores: Renata Queiroz de Moraes Americano
Paulo Roccella
Questionário do perfil dos participantes
Formulário a ser preenchido pelos participantes e entregue ao final do ciclo I. O
formulário estará disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem e deve ser entregue
de forma digital pelos participantes da formação.
Ciclo II – Setembro de 2016
2º encontro presencial
Carga horária: 3 horas
Período:
1º dia: 14 de setembro – Grupos 1, 2 e 3.
2º dia: 15 de setembro – Grupos 4 e 5.
Tema: Articulação e gestão democrática no cotidiano escolar.
Horário: 18h30 as 21h30 – 3h.
Formadores:
Renata Queiroz de Moraes Americano
Maria Estela Ferreira
Amélia Borja
Local: Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira Lima, 82 – Centro –
Florianópolis.
EAD
Carga horária: 08 horas.
Período: 14/09/2016 a 03/10/2016.
Tema: Articulação e gestão democrática no cotidiano escolar.
Tutores: Renata Queiroz de Moraes Americano
Paulo Roccella
Ciclo III – Outubro de 2016
3º Encontro presencial
Carga horária: 3 horas.
Período:
1º dia: 04 de outubro – Grupos 1,2 e 3.
2º dia: 05 de outubro – Grupos 4 e 5.
Tema: Plano de ação para a gestão pedagógica.
Horário: 18h30 as 21h30 – 3h.
Formadores:
Renata Queiroz de Moraes Americano
Maria Estela Ferreira
Amélia Borja
Local: Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira Lima, 82 – Centro –
Florianópolis.
EAD
Carga horária: 05 horas.
Período: 04/10/2016 a 18/10/2016.
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Tema: Plano de ação para a gestão pedagógica.
Tutores: Renata Queiroz de Moraes Americano
Paulo Roccella
Seminário de Encerramento
Carga horária: 3 horas.
Tema: Diálogos da educação – Socialização de Saberes e Práticas Educativas.
Palestrante: Prof. Dr. Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos Santos.
Data: 19/10/2016.
Horário: 18h30 as 21h30.
Local: a definir.
Estrutura organizacional – Equipe Chave
Coordenador Geral – Jessyca Jennifer do Nascimento – chefe de equipe:
Profissional especialista em educação com mais de 10 anos de experiência
profissional, com ensino superior completo em Licenciatura em Matemática.
Experiência profissional em formação de educadores e diretores da educação.
Especialista em Educação I - João Luís de Almeida Machado – Profissional doutor
em educação com experiência comprovada em gestão educacional e formação de
diretores com experiência mínima de 03 anos na área de Educação Básica Pública.
Especialista em Educação II – Simone Cardoso de Moraes Sanaiotte - Profissional
especialista na área educacional com ensino superior completo, certificação
internacional em metodologias inovadores de aprendizagem e experiência mínima de
03 anos com gestão escolar e formação de diretores.
Especialista em Educação III – Natália Corteli Sant’Anna Cardenuto - Profissional
especialista na área educacional com ensino superior completo e experiência
profissional comprovada em gestão escolar e formação de diretores para inclusão
escolar.
Especialista em Educação IV – Daniela Regina Fernandes Cassiano - Profissional
especialista na área educacional com ensino superior completo e especialização em
gestão escolar com experiência comprovada em formação de diretores.
Organograma da equipe chave

A equipe chave é a equipe responsável técnica e pedagógica pelas atividades
referentes aos ciclos de trabalho.

www.planneta.com.br | VITAE soluções inteligentes
Página 13 de 15

O coordenador geral - é responsável pelo planejamento de todas
as atividades dos ciclos, acompanhamento da execução dos serviços para garantir que
todas as entregas estão sendo realizas conforme planejado e que todas as evidências
de execução estão sendo documentadas conforme critérios estabelecidos pela
contratante. O coordenador geral também é parte integrante da equipe de apoio nos
seminários de abertura e encerramento.
O especialista I - é o responsável pedagógico pelo conteúdo ministrado nos
seminários de abertura e encerramento e responsável pelo acompanhamento do
trabalho realizado pelos palestrantes.
O especialista II - é o responsável pedagógico pelo conteúdo ministrados e
profissionais que realizarão os encontros presenciais do ciclo I. Esse profissional tem
certificação internacional em metodologia de aprendizagem baseado em ensino
cooperativo.
O especialista III - é o responsável pedagógico pelo conteúdo ministrados e
profissionais que realizarão os encontros presenciais do ciclo II. Esse profissional deve
ter experiência comprovada em inclusão escolar.
O especialista IV - é o responsável pedagógico pelo conteúdo ministrados e
profissionais que realizarão os encontros presenciais do ciclo III. Esse profissional deve
ter formação em Gestão Escolar e Administração no âmbito geral.
Equipe operacional
A equipe operacional é representada pelos profissionais que realizarão as atividades
com os diretores em sala e serão diretamente supervisionados pela equipe chave.
Seminarista - Professora Maria Terezinha Santos – profissional doutor em educação
responsável pela realização da palestra no seminário de abertura e encerramento nos
meses de Agosto e Outubro de 2016.
Formadores –

Renata Queiroz de Moraes Americano
Maria Estela Ferreira
Amélia Borja
Profissionais responsáveis pela realização dos encontros presenciais com os grupos de
diretores.
Analista de Programação AVA – Guilherme Oliveira dos Santos - responsável pelo
suporte técnico ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Renata Queiroz de Moraes Americano.
Paulo Roccella.
Responsáveis por mediar o ambiente virtual de aprendizagem e acompanhar o
desenvolvimento dos participantes da plataforma de ensino a distância.
Tutor do AVA -
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Organograma da equipe chave e equipe de apoio

Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda.
CNPJ/MF: 03.829.424/0001-51
Rua Juiz David Barrilli, 304, 10º andar, Jd. Aquárius.
São José dos Campos/SP
licitacao@vitaebrasil.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE-GEPE
ANEXO LIV
Reunião IES – Estácio de Sá
Data e local: 13/10/2016 – CEC – 10h 30min.
Presentes: Ana Elisa, Tatiane e Elaisa – Coordenadora de Polo da Estácio de Sá.
Pauta:
- Orientação a respeito dos documentos norteadores da RME (diretrizes,
plano municipal de educação etc) e dos documentos vigentes de estágio,
pesquisa e extensão (portarias, termo de convênio etc);
- Esclarecimentos a respeito do funcionamento dos cursos a distância
(Estácio de Sá) e de como funciona a RME, bem como do papel de cada
indivíduo integrante do processo de formação (inicial e continuada);
- Esclarecimento acerca do acompanhamento dos estagiários e da
responsabilidade do professor/tutor que deve acompanhá-los. A
representante da IES afirmou que nenhum estagiário é acompanhado devido
ao caráter do curso ser 100% à distância.
Encaminhamentos:
- A responsável ficou de dar uma resposta a respeito do acompanhamento
dos estagiários pela IES, irá conversar com a Reitoria.
- A responsável irá orientar os alunos/tutores em relação aos procedimentos,
levou “mosquitinhos” com as informações de procedimentos.
Reunião IES – Uniasselvi
Data e local: 20/10/2016 – CEC – 14h.
Presentes: Regina Bittencourt Souto – Gerente de Formação Permanente/SME,
Tatiane Rousseau – Assessora da Gerência de Formação Permanente, Francieli
Stano Torres – Pró-Retiora de Ensino e Coordenadora Acadêmica, Ana Clarisse
Alencar Barbosa – Coordenadora do Curso de Pedagogia, Fábio Roberto Tavares –
Coordenador do Curso de Sociologia e Angélica Michielin – Articuladora
Pedagógica/Polo Florianópolis.
Pauta:
- Orientação a respeito dos documentos norteadores da RME (diretrizes,
plano municipal de educação etc) e dos documentos vigentes de estágio,
pesquisa e extensão (portarias, termo de convênio etc);
- Esclarecimentos a respeito do funcionamento dos cursos a distância da
Uniasselvi e de como funciona a RME, bem como do papel de cada indivíduo
integrante do processo de formação (inicial e continuada);
- Orientação e acompanhamento para/no estágio (encaminhamentos,
proposta, conduta, conhecimento dos documentos norteadores da RME, etc).
Regina – Fala inicial de apresentação da GEPE e contextualização da RME e da
parceria com as IES, bem como salientou a importância do estágio como processo
formativo para o acadêmico e para a escola que o recebe a partir das inter-relações
que se estabelecem com a presença do professor orientador quando este vai à escola.
Informou que a reunião acontece com todas as IES conveniadas e que estas estarão
registradas e farão parte do Relatório de Gestão, dada a importância não apenas do
registro em si, mas principalmente do registro dos encaminhamentos. Entregou cópias
do Plano Municipal de Educação.

Uniasselvi – Esclarecimentos acerca da organização e funcionamento dos cursos na
modalidade EaD (híbrido), da organização do Polo Florianópolis, informações acerca
do material de apoio (impresso e on line), da orientação dada nas aulas presenciais
aos alunos. Cada tutor tem em média 2 turmas de 40 alunos, com encontros
presenciais semanais, total de 7 encontros de estudos e orientação para a prática em
campo e 1 encontro para socialização dos estágios (paper/relatórios), não sendo
função do tutor acompanhar o estagiário in loco. Entregou as Diretrizes e Regulamento
de Estágio e Projeto de Ensino dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Artes
Visuais e dos cursos de Licenciatura.
Regina – Informação a respeito dos fatores que precisam de atenção:
acompanhamento do tutor ao aluno em campo, orientação para a escritura da
proposta e planejamento junto à unidade educativa. Entregou as últimas propostas
recebidas com problemas de orientação a fim de que a IES conheça a situação dos
acadêmicos que nos chegam e possam intervir a fim de qualificar o processo
formativo. Devido à necessidade de sair para uma reunião, pediu que fossem
registrados os seguintes encaminhamentos:
a) Uniasselvi: Procurar resolver junto aos setores competentes (Reitoria,
Adminstração etc) a questão dos acompanhamentos dos estagiários e a dos
ajustes no termo de compromisso, a saber os itens “4, 5, 9 e 10”; figurando as
seguintes redações/alterações:
Item 4: Buscar saídas para que a indicação do orientador de estágio possa ser
válida no sentido de acompanhar o estagiário ao campo ao menos em uma
visita de apresentação.
Item 5: O estagiário apresentará o relatório à equipe pedagógica da escolacampo antes de publicizá-lo ou entregá-lo ao professor em sua versão final.
Item 9: Substituição da palavra “deverá” para “poderá” .
Item 10: Atender às Portarias nº 117/2012, 256/2012 e 077/2014 desta SME
em relação ao número de estagiários que podem ser atendidos, sendo o
número máximo de 02 (dois).
Encaminhar o “Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório” com
adequações para esta Gerência para fins de conhecimento e aprovação.
b) GEPE: enviar links com os documentos norteadores da SME; preparação e
envio de um modelo de carta/proposta (ficou acordado que o modelo fornecido
pela IES aos alunos está dentro do esperado pela SME, desse modo, será
encaminhado um modelo de carta de apresentação), participar do Seminário
JOIA realizado pela IES parceira, sempre que receber convite oficial e se
houver viabilidade de agenda.

Registro de Reunião GEPE/DEF/UFSC
Data: 25/11/2016
Local: Sala 04 - CEC
Participantes: Tatiane Rousseau (Assessora PIBID/GEPE), Marlene Backes
(assessora Ciências/DEF) e prof. Paulo Sena (Coord. PIBID Física e Labdex – UFSC).
Pauta: Alinhar possibilidades de parceria para Formação dos professores 2017 e
PIBID.
Breve apresentação dos participantes.

Marlene: demandas específicas de conteúdos de Física para profs de ciências e de
laboratório de ciências. Já possui parceria com profs. Iara e Evelise (?), recebe alunos
de dout/mestr para estágio/pesquisa nas unidades.
Paulo: prof. de física (estágio e coordenador do PIBID de física e do Labdex),
atualmente possui poucos estagiários, coordena laboratório de experimentos que
recebe alunos/profs p visitação e experimentação de materiais/robótica (entre 20 e 25
pessoas por vez, mediante agendamento). Possibilidade de extensão na RME
(robótica – kit ATO ??).
Encaminhamentos:
1) pesquisar área nas Demandas 2015/2016 e enviar dados à Marlene e ao Prof. Paulo
(Tatiane);
2) redigir registro e encaminhar para ambos (Tatiane);
3) Encaminhar telefone/email de contato GEPE, DEF, NTM e demais setores afins para
Prof. Paulo (Tatiane);
4) Marcar reunião com NTM, promover triangulação: GEPE/NTM/UFSC (Tatiane);
5) Pensar projeto e alinhar futuramente (aguardando definições de troca de gestão na
SME) de acordo com demandas: 2 grupos de formação: um focal, por adesão para
temas mais específicos e outro para formação de área (no CEC e no Labdex). Pensar
projeto de Extensão de acordo com demandas.
Demandas 2015/2016
EDUCAÇÃO:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DESCRIÇÃO
Meio ambiente
Projeto de extensão
Projeto de Pesquisa
Estágio

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA
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SIGLAS
“AE”

Assessoria Especial de Coordenação do Projeto, constituída dentro da
estrutura do Órgão Executor para coordenar as atividades do Projeto

“AI”

Avaliação Institucional

“BID”

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento.

Organismo

financeiro

multilateral, cujos recursos de capital ordinário financiarão parte do
Projeto.
“CEL”

Comissão Especial de Licitação.

“DAE”

Diretoria de Administração Escolar

“DEF”

Diretoria do Ensino Fundamental

“DEI”

Diretoria de Educação Infantil

“DIAF”

Diretoria Administrativa e Financeira

“DIINFRA” Diretoria de Infraestrutura
“DIOBE”

Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando

“EF”

Ensino Fundamental

“EI”

Educação Infantil

“EJA”

Educação de Jovens e Adultos

“IDEB”

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

“LDB”

Lei de Diretrizes e Bases

“PMF”

Prefeitura Municipal de Florianópolis

“PNE”

Plano Nacional de Educação

“RME”

Rede Municipal de Educação

“SIAI”

Sistema de Indicadores de Avaliação Institucional

“SME”

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Órgão Executor do
Projeto.

“TCE”

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Órgão do poder
legislativo estadual de Santa Catarina responsável pelo controle externo
do poder executivo estadual e dos municípios catarinenses. No âmbito do
Projeto, competir-lhe-á realizar a auditoria externa anual dos recursos do
Projeto.

“COEB”

Congresso de Educação Básica
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS

ÍNDICE

PÁGINA

1

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA

04

2

OBJETIVOS

06

3

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO “COEB 2017”

06

4

DOS CERTIFICADOS

09

5

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

09

6

DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

10

7

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS

BR-L1329
PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS
TERMOS DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

PARA

ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO “CONGRESSO DE
EDUCAÇÃO

BÁSICA

–

COEB

2017”

DO

MUNICÍPIO

DE

FLORIANÓPOLIS.
1. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA
1.1

Em junho de 2014, com a Lei 13.005, foi sancionado o Plano Nacional de

Educação (PNE) que define as bases da política educacional brasileira para os
próximos 10 anos. O PNE contempla, em seu texto, 10 (dez) diretrizes objetivas e 20
(vinte) metas, bem como as estratégias necessárias à consecução dos objetivos.
Ampliar o acesso e atendimento em todos os níveis educacionais, universalizando a
pré-escola até 2016 e aumentando a cobertura de creches em 50% até 2020, oferecer
educação básica em tempo integral em 50% das escolas públicas, melhorar o IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e incentivar a formação inicial e
continuada de professores e profissionais de educação são algumas das principais
metas do plano.
1.2

Outra medida governamental de impacto para a educação, notadamente para o

Ensino Fundamental, diz respeito à Lei nº 12.796/2013, que estabelece a
obrigatoriedade da matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos,
fixando 2016 como prazo obrigatório para sua total implementação. Tal mudança
insere a educação infantil no ciclo obrigatório, o que impõe aos municípios as tarefas
de ampliar suas redes e melhorar a qualidade dos seus serviços, imprescindíveis ao
4
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atendimento à nova demanda e ao fortalecimento da integração com as etapas
posteriores.
1.3

Alinhado com as metas estabelecidas pelo PNE, assim como o que estabelece a

emenda constitucional 59/2009, incorporada à LDB pela Lei 12796/2013, o município
de Florianópolis formulou o Plano Municipal de Educação 2010/2020, cujo objetivo
central é melhorar a cobertura e qualidade da educação, levando sua rede a patamares
internacionais de desempenho, tornando-se, assim, referência de caso exitoso para
outras redes de educação brasileiras.
1.4

A rede municipal de Educação Básica, atualmente, está constituída de 125

unidades educativas atendendo cerca de trinta e um mil e oitenta e nove crianças,
jovens e adultos (12.862 Educação Infantil, 16.706 Ensino Fundamental e 1.519
Educação de Jovens e Adultos).
1.5

Dentro da expectativa de um ensino inovador e de referência, este Projeto está

pautado no respeito aos direitos fundamentais das crianças, jovens, adolescentes e
adultos, e no percurso de uma metodologia inovadora em educação.
1.6

O desenvolvimento das experiências, no âmbito das instituições educativas,

depende de uma organização pedagógica que promova a intensificação das ações
pedagógicas com os estudantes. Afirmamos que o projeto educacional pedagógico
exige a definição de processos organizativos e estruturados que viabilizem o
cumprimento das funções sócio-educativas da Educação.
1.7

Uma das atividades financiadas pelo Programa refere-se à realização do

Congresso de Educação Básica - COEB, que vem sendo realizado no início do ano
letivo da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, desde 2011. A finalidade desse
Congresso é promover a formação continuada dos profissionais da Educação,
contribuindo para a reflexão dos processos que qualificam a práxis educativa, visando
à excelência da prática pedagógica no cotidiano escolar e à integração entre as
diferentes etapas e modalidades do Ensino, que compõem a Educação Básica em
Florianópolis.
1.8

A presente contratação faz-se necessária, pois demandará a utilização de

equipamentos e serviços, os quais a Secretaria Municipal de Educação não dispõe na
quantidade e/ou nas datas necessárias, tais como: equipamentos e profissionais de
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som e filmagem, equipamentos de tradução simultânea, além de recursos humanos e
logísticos necessários ao sucesso do evento.

2. OBJETIVO GERAL:
2.1 Promover o debate dos processos que qualificam a práxis educativa, visando à
excelência da prática docente no cotidiano escolar e a integração entre as diferentes
etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica, no município de
Florianópolis.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1 Promover a formação continuada dos profissionais da Educação;
3.2 Contribuir para a reflexão dos processos que qualificam a práxis educativa;
3.3 Buscar a excelência da prática pedagógica no cotidiano escolar;
3.4 Contribuir para o enriquecimento didático-pedagógico dos educadores;
3.5 Ampliar as oportunidades e as reflexões acerca de temas e eixos pedagógicos
específicos;
3.6 Proporcionar novos conhecimentos através de experiências e relatos de nível
nacional e internacional;
3.7 Beneficiar os estudantes da rede municipal de ensino com educadores dotados
de conhecimentos e conceitos pedagógicos modernos;
3.8 Contribuir para a elevação do nível de eficiência do ensino público do município,
buscando o atingimento sucessivo das metas projetadas do IDEB para cada biênio.
4. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO – COEB 2017
A sétima edição do Congresso da Educação Básica “Docência: especificidades,
saberes e práticas”, será realizada em dois dias consecutivos e organizada a partir de
três eixos.
I – Política e Gestão: Estudo e reflexão sobre os fundamentos das políticas
educacionais em curso no mundo contemporâneo, suas implicações para a
constituição docente e os desdobramentos para gestão escolar; Concepções de
6
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Gestão Escolar e os desafios para gestão democrática; Experiências de gestão na
articulação do processo pedagógico na organização dos tempos e espaços de trabalho
coletivo; Políticas de promoção da igualdade racial e do respeito às diversidades nos
projetos políticos pedagógicos; Práticas de articulação entre escola e comunidade;
Práticas de educação inclusiva; Políticas de promoção do letramento, de iniciação
científica na educação básica, de democratização da informação e de inclusão digital;
Políticas públicas específicas para as diferentes etapas e modalidades da educação
básica.
II – Currículo e Práticas Pedagógicas: Concepções de currículo e suas implicações
na composição da ação docente nas etapas e modalidades da Educação Básica; A
docência na Educação Básica e as especificidades da ação docente nas diferentes
etapas e modalidades; As relações sociais e educativas na composição da docência na
Educação Básica; Os processos de diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes
na escola, a utilização da pluralidade de linguagens, estratégias pedagógicas e
recursos tecnológicos; O cotidiano das instituições e as relações educativopedagógicas; saberes docentes e discentes; Currículo, docência e tecnologias;
diretrizes curriculares e a composição da prática docente.
III – Formação Inicial e Continuada: A formação inicial de professores para as
diferentes etapas e modalidades da Educação Básica; Programas e propostas dirigidas
ao desenvolvimento profissional de professores da Educação Básica; Propostas e
práticas no campo de políticas de formação de professores, suas implicações na
formação profissional e suas relações com a organização do trabalho no mundo
contemporâneo; Papel e contribuição das políticas educativas de formação /
desenvolvimento profissional e valorização docente; Experiências em políticas de
formação continuada; Profissionalização; identidades docentes; memórias e narrativas
docentes; histórias de vida e narrativas biográficas; Articulação/transição da educação
infantil e ensino fundamental
HORÁRIO
8:00 às 09:30

Dia 01 de fevereiro
Terça-feira
Credenciamento, Coffee break e Atividade Cultural
7
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9:30 às 10:00
10:00 às 12:00
12:00 às 13:30
13:30 às 15:30
15:30 às 17:00

17:00 às 18:00
18:00 às 20:00

HORÁRIO
08:30 às 10:00

10:00 às 10:30

Solenidade de Abertura
Conferência de Abertura
Prof. Dr. António Nóvoa (a confirmar)
Universidade de Lisboa – Portugal
Intervalo para almoço e Mostra Audiovisual
Comunicação Oral de Pesquisa
(06 pesquisas)
Apresentação de Pôster
Mesa redonda 1 - Docência e desafios curriculares na
Educação Básica –
Profª Dra. Júlia Siqueira da Rocha- Secretaria Estadual de
Educação- SEE/SC - Florianópolis
Profª Dra. Maria Margarida Machado-Universidade Federal de
Goiás- UFG
Profª Dra.Maria Carmem Silveira Barbosa-Universidade Federal
do Rio Grande do Sul- UFRG
Coffee break
Apresentação cultural
Roda de conversa: Desafios da docência nas especificidades
da Educação Básica
Ensino Fundamental
Profª Dra. Júlia Siqueira da Rocha Profª Dra. Ana Regina Ferreira
de Barcelos e Profº Me. Vânio César Seemenn
Educação Infantil
Dra.Maria Carmem Silveira Barbosa
Profª Dra. Elaine de Paula e Profª Dra. Rosinete Valdeci Schmitt
Educação de Jovens e Adultos
Dra. Maria Margarida Machado
Profº Me. Daniel Godinho- Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Profª Dra. Rosângela Machado- Educação Especial
Dia 02 de fevereiro
Terça-feira
Mesa redonda 2 - Docências: especificidades, saberes e práticas
da Educação Infantil,Ensino Fundamental, Educação de Jovens
Adultos e Educação Especial.
Profª Dra. Eloisa Acires Candal Rocha-Universidade Federal de
Santa Catarina- UFSC e Universidade do Oeste de Santa
Catarina - UNOESC
Profª Dra Mary Elizabeth Cerutti-Rizatt- Universidade Federal de
Santa Catarina- UFSC
Profª Ma. Silvia Maria de Oliveira- Instituto de Educação
Permanente e Fórum Educação de Jovens e Adultos de Santa
Catarina.
Debatedora: Profª Dra. Rosângela Machado – Secretaria
Municipal de Educação- SME
Coffee break
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10:30 às 12:00
12:00 às 13:30
13:30 às 15:00
15:00 às 15:30
15:30 às 17:00

4.1.

Apresentação cultural
Relatos de Experiência (06 trabalhos em 3 salas)
Apresentação de Pôster
Intervalo para almoço e Mostra Audiovisual
Comunicação Oral de Pesquisa (06 pesquisas)
Apresentação de Pôster
Coffee break
Apresentação cultural
Conferência de Encerramento
Profº Dr. Moacir Gadotti- (a confirmar)

As inscrições dos participantes serão realizadas através do Portal da

Prefeitura

de

Florianópolis

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coeb2017

obedecendo-se ao seguinte cronograma:
De

11

à

29

de

janeiro

de

2017:

Inscrições

para

educadores

da

RME/Florianópolis;
De 22 à 29 de janeiro de 2017: Demais redes públicas de ensino.
4.1.1. A relação dos inscritos será entregue à empresa contratada até o dia 30
de janeiro de 2017.
5. DOS CERTIFICADOS
5.1.

Os certificados serão expedidos e registrados unicamente pela Secretaria

Municipal de Educação de Florianópolis, com carga horária de 18 horas, aos
participantes que obtiverem no mínimo 75% de frequência e, serão
disponibilizados no Portal da Prefeitura de Florianópolis.
6. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
6.1.

Os dois dias de Congresso de Educação Básica – COEB 2017 serão

realizados em local a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação
de Florianópolis, a saber:
Centro de Convenções e Eventos, da Universidade Federal de Santa Catarina Campus Reitor João David Ferreira Lima – Trindade, Florianópolis - Santa
Catarina – Brasil.
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7. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS
7.1.

A prestação de serviços que compõem o objeto do presente Termos de

Referência envolve o fornecimento dos seguintes serviços:
a) Contratar conferencistas e Palestrantes de acordo com a indicação da
Secretaria.
•

Contratar 1 (um) conferencista internacional, 1 (um) conferencista
brasileiro e 6 (seis) palestrantes brasileiros, dentre profissionais de
notória especialização nas temáticas educacionais a serem abordadas
durante o Congresso de Educação Básica – COEB 2017, conforme
previsto no item 7.1.1.

•

Contratar intérpretes de libras para todas as atividades abaixo
relacionadas, conforme item 7.1.1.

•

Comprar as passagens aéreas e terrestres, traslados, hospedagens e
alimentação dos conferencistas, palestrantes e intérprete que contratar
para a prestação dos serviços.

b) Materiais Gráficos:
•

Confeccionar e disponibilizar materiais gráficos para utilização no local
onde ocorrerá o Congresso de Educação Básica - COEB 2017, sendo
estes banners, faixa de identificação do evento, placas de identificação
dos componentes da mesa, placas de identificação dos temas e dos
respectivos palestrantes e conferencistas, conforme especificações e
quantidades previstas no item 7.1.1.

•

Produzir um kit para cada participante, contendo um crachá, uma pasta,
uma caneta, e um bloco de anotações, conforme especificações e
quantidades previstas no item 7.1.1.

•

As peças gráficas e de apoio aos participantes deverão ser diagramadas
contendo a logomarca do COEB 2017 e da SME, e impressas somente
após aprovação da SME.

•

As logomarcas para os materiais a serem personalizados serão
fornecidas Secretaria Municipal de Educação, em observância ao
cronograma de ações previsto neste Termo de Referência.
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c) Alimentação para os Educadores Participantes:
•

Contratar e disponibilizar coffees breaks completos, do tipo self-service,
para os dois dias de evento, sendo dois coffees breaks no primeiro dia do
evento (um às 09h00 e outro às 17h00), e dois coffees breaks no
segundo dia do evento (um às 10h00 e outro às 15h00).

•

Cada coffee break deverá atender satisfatoriamente o número de 1500
(um mil e quinhentos) participantes em pé.

d) Suporte ao Serviço:
Oferecer o suporte material de equipamentos e demais acessórios para a prestação
de seus serviços, fornecendo a sonorização dos ambientes e das atividades
culturais, com operador e equipamentos, telão de projeção com projetor e
computador, tudo conforme especificações e quantidade previstas no item 7.1.1.
7.1.1. Especificações e Quantidades:

Item

Descrição

Quantidade

Pagamento

01

Conferencista Internacional (Portugal):
Para conferência de abertura.

01

Em até 30 dias

02

Conferencista Brasileiro:
Para conferência de encerramento.

01

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

03

04

05

06

Palestrante Brasileiro:
Para Mesa Redonda 1: Docência e desafios
curriculares na Educação Básica -Base
curricular comum e a proposta curricular da
SME
Palestrante Brasileiro:
Mesa Redonda 1: Docência e desafios
curriculares na Educação Básica -Base
curricular comum e a proposta curricular da
SME
Palestrante Brasileiro:
Mesa Redonda 1: Docência e desafios
curriculares na Educação Básica -Base
curricular comum e a proposta curricular da
SME
Palestrante Brasileiro/Florianópolis:
Mesa Redonda 2: Docências: especificidades,
saberes e práticas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos
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07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Palestrante Brasileiro/Florianópolis:
Mesa Redonda 2: Docências: especificidades,
saberes e práticas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos
Palestrante Brasileiro/Florianópolis:
Mesa Redonda 2: Docências: especificidades,
saberes e práticas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos
Intérprete de Libras:
Profissional em Tradução de Libras: Atuar em
todas as palestras e conferências acima.
Banner
90x120 cm, 4x0 cores, em lona 440 g
solvente, com ponteira 5/8, fio de nylon = 1 n
fios p/ peça = 90 tam. Fio nylon, cabo madeira
5/8.
Faixa de identificação do evento
Material horizontal em lona, no formato 8,00 X
0,70m, contendo acabamento em bastões
laterais e ilhoses em volta.
Placas de identificação dos componentes
da mesa
38 X 20 cm aberto e 20 X 15 cm montado,4x0
cores, papel supremo 250g, acabamento refile,
vinco e fita dupla face na ponta.
Placas de identificação dos temas e dos
respectivos palestrantes e conferencistas (a
serem afixadas nas portas dos locais onde
ocorrerão as palestras, conferências e mesas
redondas)
42 X 29,7 cm, 4x0 cores, papel supremo 250 g,
acabamento refile.
Pastas
46x31cm, 4x0 cores, tinta escala em triplex c1s
300g. Bolso:22x12cm, sem impressão em
triplex c1s 250g, corte, colar, faca inclusa,
corte/ vinco laminação bopp fosco = 1 lado (s)
(pasta)
Caneta
Esferográfica plástica, de carga tinta azul, em
cores variadas.
Blocos de anotações personalizados
Capa:42x21cm, 4x0 cores, tinta escala em c2s
250g. miolo1: 20 páginas, 15x21cm. 1 cor, tinta
preta em sulfite 75g. miolo1: 4 páginas,
15x21cm, 1 cor, tinta preta em sulfite 75g, corte
colado , grampeado manual.
Crachá
10x15 cm, 4x0 cores, papel couchê 250 g,
acabamento refile, furo para cordão e cordão
branco.
Coffee Break

01

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

06

Em até 30 dias

03

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

45

Em até 30 dias

25

Em até 30 dias

1.500

Em até 30 dias

1.500

Em até 30 dias

1.500

Em até 30 dias

1.500

Em até 30 dias

6000

Em até 30 dias
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19
20

21

2.1.

Serviços de sonorização, com operador
Para 02 salas contendo no mínimo 05 caixas,
03 projetores, cabos, divisores, mesa de som.
Telão de projeção
Com projetor multimídia e computador em cada
ambiente
Organização e edição dos Anais
Em site a ser indicado pela SME, em formato
acessível, a partir dos artigos encaminhados
pela Comissão Científica do COEB 2017.

02

Em até 30 dias

02

Em até 30 dias

01

Em até 30 dias

Cronograma
A prestação dos serviços a serem contratados deverá ocorrer nos meses de dezembro de
2016, janeiro e fevereiro de 2017, sendo suas ações específicas de acordo com o
cronograma a seguir:

AÇÃO

Dez/201
6

Jan/201
7

Fev/201
7

20%

30%

50%

Apresentação da arte do material gráfico
para aprovação
Apresentação da amostra do material
gráfico para aprovação
Entrega do material gráfico
Contratação dos
conferencistas/palestrantes
Contratação de tradutor/intérprete e
equipamentos
Realização do Congresso de Educação
Básica
Organização dos materiais para os Anais
do Congresso
Entrega dos Anais editados
Recebimento total dos serviços
Cronograma de desembolso

2.2.

A Secretaria Municipal de Educação designará uma ou mais datas, antes

do início da prestação dos serviços, para a realização, em sua sede, de reunião
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presencial para alinhamento das ações com a Comissão do COEB 2017, sendo
obrigatória a presença de pelo menos um responsável da prestadora dos
serviços.
3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
3.1.

Os fiscais do Contrato serão representados por um servidor da

Coordenação do Projeto, um da DIAF e a Gerente de Formação Permanente da
SME, que serão indicados para acompanhamento, fiscalização, recebimento dos
serviços e atesto das notas fiscais dos serviços.
3.1.1. As notas fiscais deverão ser atestadas por pelo menos um dos fiscais do
contrato indicados no item acima.

14

ANEXO LVI
Peças publicitárias para produção
1

Folder - gepe

GEPE

2

Flayer modelo A6 –

COEB

Faixa de identificação do evento
Material horizontal em lona, no formato 8,00 X
0,70m, contendo acabamento em bastões
laterais e ilhoses em volta.
Placas de identificação dos componentes
da mesa
38 X 20 cm aberto e 20 X 15 cm montado,4x0
cores, papel supremo 250g, acabamento refile,
vinco e fita dupla face na ponta.
Placas de identificação dos temas e dos
respectivos palestrantes e conferencistas (a
serem afixadas nas portas dos locais onde
ocorrerão as palestras, conferências e mesas
redondas)
42 X 29,7 cm, 4x0 cores, papel supremo 250 g,
acabamento refile.
Pastas
46x31cm, 4x0 cores, tinta escala em triplex c1s
300g. Bolso:22x12cm, sem impressão em
triplex c1s 250g, corte, colar, faca inclusa,
corte/ vinco laminação bopp fosco = 1 lado (s)
(pasta)
Blocos de anotações personalizados
Capa:42x21cm, 4x0 cores, tinta escala em c2s
250g. miolo1: 20 páginas, 15x21cm. 1 cor, tinta
preta em sulfite 75g. miolo1: 4 páginas,
15x21cm, 1 cor, tinta preta em sulfite 75g, corte
colado , grampeado manual.
Crachá
10x15 cm, 4x0 cores, papel couchê 250 g,
acabamento refile, furo para cordão e cordão
branco.
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3

4

5

6

7

8
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