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Grupo de Estudos em Rede: GER 

O GER é uma ferramenta pedagógica que irá contribuir 
nas discussões e análises realizadas pelos professores e 
pedagogos do Ensino Médio no Estado do Paraná. 
 
A utilização de recursos digitais, integrados à formação 
continuada diversificam os procedimentos 
metodológicos, agregam dinamicidade e ampliam os 
processos de ensino e de aprendizagem. 
 



Grupo de Estudos em Rede: GER 

Os Orientadores de Estudos e os Formadores 
Regionais farão o acompanhamento das reflexões 
dos professores-cursistas, bem como utilizarão 
esses registros na preparação e (re)organização 
das leituras, análises e discussões dos textos 
relacionados às temáticas. 
 



Grupo de Estudos em Rede: GER 

Outro importante objetivo desse ambiente é  
subsidiar a Secretaria de Estado da Educação  
para posterior tomada de decisões e 
implementação de ações para a melhoria do 
Ensino Médio no Paraná. 

 



Certificação 

Orientadores de Estudos e Formadores Regionais 
receberão certificado pela SEED, em 100 horas 
de curso, como parte integrante da formação do 
Pacto.  

 



 
 
 
 

• O professor-cursista terá acesso ao Grupo de Estudo em Rede 
da sua turma; 

 
• O Orientador de Estudos terá acesso ao Grupo de Estudo em 

Rede da turma sob sua responsabilidade de formação; 
 
• O Formador Regional terá acesso aos Grupos de Estudos em 

Rede das escolas sob sua responsabilidade de formação; 
 
• O Coordenador da IES terá acesso aos Grupos de Estudos em 

Rede das escolas sob sua responsabilidade de formação; 
 
• A SEED terá acesso a todos os Grupos de Estudos em Rede das 

escolas do Paraná. 

 
 

Como funcionará o acesso ao GER 

 



Atribuições do professor-cursista no GER 
 

• Fazer as leituras dos materiais disponíveis no GER, 
por temática, antes do encontro presencial; 
 

• Assistir aos vídeos disponíveis no GER; 
 

• Após as leituras dos materiais, anotar as suas 
reflexões no Diário; 
 

• Participar do Fórum de cada temática; 
 

• Colaborar na escrita da Wiki de cada temática. 

 



Atribuições do Orientador de Estudos no GER: 
 

• Acompanhar  e mediar as discussões realizadas no Fórum,  
incentivando a participação de todos os professores-cursistas; 
 

• Verificar as reflexões de cada professor-cursista no Diário, 
utilizando-as como subsídios  para as discussões a serem 
realizadas nos encontros coletivos; 
 

• Organizar a elaboração do texto na Wiki. 
 

 



Atribuições do Formador Regional no GER: 
 
• Acompanhar as discussões realizadas no ambiente virtual dos 

grupos de professores e pedagogos, observando a 
participação dos Orientadores de Estudos no GER. 
 

• Verificar se está ocorrendo a interação e participação dos 
cursistas no Ambiente Virtual. 
 

• Enviar relatório para a SEED, ao final de cada Etapa da 
Formação (modelo a ser enviado), o qual determinará o 
processo de certificação dos Orientadores de Estudos. 

 



Atribuições da SEED no GER: 
 
• Acompanhar o andamento da Formação no Ambiente Virtual, 

focando o trabalho dos Formadores Regionais; 
 

• Receber todos os relatórios dos Formadores Regionais, ao 
final de cada Etapa da Formação, para providenciar os 
certificados; 
 

• Emitir certificado, via Sicape, de 100h de curso aos 
Orientadores de Estudos e aos Formadores Regionais, como 
parte integrante da formação do Pacto (conforme Ofício 
Circular n° 018 – DEB/SEED). 
 

 

 


