
Plano de Trabalho

1. Identificação do curso:

Curso de Formação de Gestores e Educadores (Re) significando saberes no na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

2. Área de atuação:

Ensino Fundamental – Anos Finais

3. Passo Fundo/Rio Grande do Sul:

CNPJ: 87.612537.0001-90

Endereço: Av. Dr. João Freitas, nº 75

Centro - CEP: 99050-000

4. Identificação Instituição Formadora:

Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo/RS

5. Secretária de Educação:

Vera Maria Vieira

CPF: 307 088 930 15

telefone: (54) 3316-7181

e-mail: sme@pmpf.rs.gov.br

6. Coordenadora do Programa:

Coordenadores Pedagógicos da Coordenadoria de Educação/ SME/ PF

7. Justificativa:



O Curso de  Formação  e  Capacitação  de  Gestores  e  Educadores,  organizado  pela  Secretaria 

Municipal de Educação/SME, está amparado pelo Convênio no. 816046/2008 (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE / Prefeitura Municipal de Passo Fundo) sendo estruturado 

em  grupos  de  estudo  que  beneficiam  sua  dinamização  através  da  descentralização  e 

horizontalização de suas ações, envolvendo os membros da comunidade educativa, ao passo que 

atende suas necessidades específicas.

A metodologia básica, portanto, reside na constituição de grupos de estudos, onde, tomando-se a  

prática como um objeto de estudo e reflexão, objetiva-se a articulação entre  teoria e prática, num processo  

permanente  de práxis  (ação-reflexão-ação).   Os  grupos de estudos elaboram o registro de suas  práticas  

através de memórias e relatórios.  Tais registros constituem-se como objetos de reflexão, servindo de ponto 

de apoio para a práxis desejada.

Assim,  o  Curso  tem  como  proposta  a  formação  e  capacitação  docente  enquanto  educação 

permanente, considerando os processos de educação inclusiva desencadeados na rede municipal e embasada 

em princípios metodológicos construídos e vivenciados em experiências anteriores de formação, tais como a 

relação teoria e prática, o grupo e a memória, uma vez que...

A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição política ou 
certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de uma lado, da 
finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo  
falto de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia mas 
saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 
se fundam aí (FREIRE, 1997 p. 20). 

Nesta direção o Curso de formação de gestores e educadores visa problematizar o conhecimento 

acumulado  pelo  educador  no  seu  fazer  pedagógico  e  possibilitar,  na  interação  com  os  pares,  o  

aprofundamento teórico que emerge como necessidade da reflexão na e sobre a ação.

8. Objetivo Geral:

• Organizar  e  operacionalizar  cursos  de  formação  e  capacitação  docente,  na  modalidade 

presencial, tendo em vista os processos inclusivos implementados na rede de ensino.

8.1. Objetivos Específicos:

• Incentivar a produção de propostas e materiais didáticos pelos próprios docentes, a partir das necessidades 

locais e regionais;

• Consolidar conhecimentos relativos as diferentes áreas do conhecimento tendo em vista a organização 

de atividades didático-pedagógicas,  dinamizando as ações docentes;

• Promover, nos grupos de estudos,  a reflexão coletiva da prática pedagógica e o aprofundamento 



teórico que emerge como necessidade dessa reflexão.

9. Metodologia:

Com base no princípio da práxis, a metodologia contempla a formação de grupos de estudo 

que alicerçam-se em três elementos empíricos: as leituras prévias, a memória e os resultados das 

avaliações de larga escala.  Todo o processo de formação – descentralizado e horizontal -, estrutura-

se em função do princípio norteador e da articulação, dinamização do mesmo a partir dos elementos 

empíricos.

10. Número de Participantes:

650 professores

11. Data de Realização do Evento:

Abril/2010 a Dezembro/2010

12. Desenvolvimento do Curso:

Data: 26/08/10

Assessor: Geraldo Halwalls

Manhã  ( X )

Tarde    (   )

Tema: Matemática – Anos Finais → Geometria

Data: 30/06

assessor: Mônica Bertoni dos Santos 

Manhã ( X )

Tarde  (     )

Tema:  Matemática  → Princípios metodológicos do bloco espaço e forma

Data: 30/06,19/07,11/08 e 01/09/10

Assessor: Renato Heineck

Manhã ( X )

Tarde  ( X )

Tema: Ciências → Física/ livro didático/ atividades práticas (Anos Iniciais e Finais)



Data: 26/08 e 24/09/10

Assessor: Ademar Lauxen

Manhã ( X )

Tarde   (    )

Tema:  Ciências → Sequências didáticas e atividades práticas em ciências – química.

Data: 26/10/2010

Assessor: Ruth Nogueira

Manhã ( X )

Tarde   (    )

Noite ( X )

Tema:  Geografia → Cartografia e material didático para o deficiente visual

Data:  26/10/10

Assessora: Sandra Regina Ferreira de Oliveira

Manhã ( X )

Tarde   (    )

Tema: História 

Data : 30/06/10

Assessor: Sílvio Wonsolviciz ( Presidente S. E. R )

Manhã ( X )

Tarde  ( X )

Tema: Filosofia

Data:  19/07/10

Assessora: Gigi Anne Horbatiuk

Manhã ( X )

Tarde   ( X )

Tema: Filosofia

Data: 10/06/10

Assessora: Glória de Fátima Godoy Fauth

Manhã ( X )



Tarde (    )

Tema:  Ensino Religioso → O teatro na prática Pedagógica no Ensino Religioso

Data: 14/10/10

Assessor: José Adilson Santos Antunes

Manhã ( X ) 

Tarde (    ) 

Tema: O conteúdo Programático e a Prática Pedagógica do Ensino Religioso

Data: 25/05 e 30/06/10

Assessora: Marilise Lech

Manhã ( X )

Tarde (    )

Tema: Educação Física

Data: 27/10/10

Assessora: Maria Célia Rossetto

Manhã ( X )

Tarde (    )

Tema:   Dificuldades de Aprendizagem: como o aluno aprende (Tempo Integral)

13. Detalhamento da Ação:

Tabela anexa.

14. Local de Realização:

      Universidade de Passo Fundo 

15. Instrumento de Avaliação:

      Relatório e trabalho desenvolvidos nos grupos, através de registros

16. Referências:

FREIRE, Paulo. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1997. 


