ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO
MÉDIO DO PARANÁ
SUED/SEED

 Política de formação continuada da Secretaria de

Estado da Educação do Paraná - SEED
 Organização da proposta de formação continuada para
professores do Ensino Médio do Paraná

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

9394/96)
 Princípios que devem nortear a formação dos

profissionais da educação:
 (...) associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a

capacitação em serviço (...);
 (...) período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
incluído na carga de trabalho (BRASIL, 1996).

 Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE:
 Movimento permanente e sistemático de

aperfeiçoamento dos professores da rede de ensino
estadual em estreita relação com as IES;
 PIBID:
 Pautado em pressupostos teórico-metodológicos que

articulam teoria-prática, universidade-escola e
formadores-formandos (...).

 Sistema de Avaliação da Educação Básica no Paraná – SAEP;
 Avaliação externa, censitária e universal do 6º e 9º ano do Ensino

Fundamental e 1º e 3º ano do Ensino Médio na rede pública estadual com
a finalidade de diagnosticar o estágio de aprendizagem, bem como
analisar a evolução do desempenho escolar de cada aluno avaliado,
possibilitando a definição de ações pontuais voltadas para a melhoria do
processo ensino-aprendizagem.

 Plano de Ações Descentralizadas – PAD;
 Tem por objetivo a melhoria do processo educativo por meio da

mobilização das comunidades escolares dentro de um principio de
gestão democrática e do envolvimento de todas as instancias de gestão
da rede, com foco no processo de ensino-aprendizagem.
 Tem por finalidade acompanhar e subsidiar de forma individualizada e
contínua as instituições de ensino da Rede Estadual de Educação.

 Semana Pedagógica: ESCOLAS/NREs/SEED;
 Fórum de Apoio a Formação Docente.

 Primeira etapa (tomada de consciência e reflexão)
 Sujeitos do Ensino Médio: a diversidade na Educação

Básica;
 Currículo I:
 Elementos legais e estruturadores do currículo escolar:
 Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e Diretrizes

Curriculares orientadoras para a rede Estadual de Educação do
Paraná (DCE);
 Projeto Político Pedagógico (PPP);
 Proposta Pedagógica Curricular (PPC);
 Plano de Trabalho Docente (PTD).

 Segunda etapa (reflexão e reconsideração)
 Gestão democrática:
 Princípios democráticos nas atividades administrativas e nas
ações pedagógicas; participação dos órgãos colegiados e
outros.
 Avaliação da qualidade na educação:
 Indicadores qualitativos.

 Terceira etapa (reestruturação)
 Currículo II
 Eixos epistemológicos de articulação das disciplinas do
currículo: leitura e problematização;
 Eixos epistemológicos de articulação das disciplinas do
currículo: iniciação à pesquisa; tecnologias, mídias e
comunicação.

