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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS - DPTE
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA

 GRUPO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO

PROFESSOR-TUTOR PDE  



O que é o Grupo de Apoio e 
Acompanhamento?
Formado pela SEED/CAA e técnicos dos 32 NREs, com 
perfis pedagógicos e tecnológicos, tem o objetivo de
 investigar e acompanhar os Grupos de Trabalho em 

Rede direcionados aos professores, pedagogos e 
gestores da Rede Estadual de Educação Básica.

Objetiva também diagnosticar as pesquisas realizadas, 
as diferentes realidades e os desafios pedagógicos das 

escolas da Rede Pública Estadual do Paraná, 
subsidiando a Secretaria de Estado da Educação (Seed) 

na construção de políticas públicas de formação 
continuada para a Educação Básica.



Grupo de Trabalho em Rede 2017
Grupo de Apoio e Acompanhamento do 

GTR 2017

Coordenadores EaD/CAA (13)
(responsáveis por 24 Orientadores EaD/NRE)

Orientadores EaD/NRE (292)
(responsáveis por até 7 Professores PDE)

Professores-tutores PDE 2016  (1828) 
(responsáveis por 20 Cursistas no GTR)

Professores da Rede (previsão 36.580)



Ações que antecederam o GTR 
2016/2017

Curso de Formação de 
Tutores para mediação do 

GTR

05/10 a 
08/11/2016

Formação EaD - SEED

Escrita dos enunciados e 
seleção de materiais

23/09 a 
21/11/2016

Professor PDE e 
Orientador IES

Edição do Ambiente do 
GTR

21/11 a 
02/12/2016

Formação Presencial - 
NRE/CTE

Reanálise do Ambiente 
GTR

06 a 13/02/2017 Prof. PDE



Cronograma
Grupo de Apoio e Acompanhamento
Fase de Análise 

1ª Análise
(Análise da Edição)

Grupo de Apoio 20/02 a 03/03/2017

Edição Professor PDE 04/03 a 13/03/2017

Fase de Análise 
 2ª Análise

(Análise da Edição)
Grupo de Apoio 14/03 a 20/03/2017

Edição Professor PDE 21/03 a 23/03/2017

Fase de Acompanhamento 
 

Ocorrerá durante todo o seu GTR

* Ambiente GTR incompleto ficará retido



GTR 2017

Turma 1
Previsão 03/04

Língua Portuguesa, Ciências, 
Geografia, Química, Sociologia, 

Arte, Gestão Escolar, LEM e 
Disciplinas Técnicas.

Turma 2
Previsão 10/04

Matemática, Biologia, História, 
Física, Filosofia, Educação Física, 
Educação Especial e Pedagogia.



Papel do Orientador EaD/NRE

● acompanhar e orientar a edição dos GTRs dos professores-tutores PDE 
quanto a forma e conteúdo e às avaliações das atividades realizadas no 
ambiente

● trabalhar de modo integrado e articulado com os professores-tutores 
PDE e Coordenação EaD

● acompanhar o desempenho individual e coletivo das atividades 
desenvolvidas pelos professores-tutores PDE, no ambiente virtual de 
aprendizagem E-escola, orientando-os sempre que for necessário

● postar, periodicamente, no “Quadro de avisos” da sua turma GTR e 
encaminhá-las, também, via e-mensagem aos cursistas,  mensagens 
sobre as datas de abertura e fechamento dos módulos, bem como 
sobre o prazo máximo para realização das atividades.



Funções e Atribuições  Professor-tutor PDE

● Os professores da Turma PDE 2016 são responsáveis pela 
edição de seu GTR no ambiente virtual, pela mediação das 

discussões, pela orientação aos cursistas, pelo 
encaminhamento metodológico e teórico e pela avaliação 

das atividades realizadas no ambiente.

● Atribuições e Funções Professor - tutor PDE

http://www3.e-escola.pr.gov.br/mod/url/view.php?id=110933


Funções e Atribuições Professor-tutor 
PDE    (Fase de Análise)

● Participar de reuniões (presenciais ou por webconferência) referentes ao GTR 
quando convocado pela Coordenação de Articulação Acadêmica/Coordenador EaD 

● Editar seu GTR na plataforma virtual conforme critérios estabelecidos no caderno 
de orientações para o GTR

● É de total responsabilidade do professor-tutor PDE garantir que os enunciados e 
atividades estejam prontos para o início do GTR

● Verificar, após o término da edição, na atividade correspondente da turma “Espaço 
do Professor PDE”, se todas as orientações foram atendidas. Caso contrário, 
refazê-las conforme o solicitado

● Trabalhar de modo integrado e articulado com o orientador EaD, atendendo as 
solicitações durante todo o processo de análise do GTR

● Apresentar-se aos participantes do curso no fórum "Vamos nos conhecer?", 
disponível no ambiente virtual



Funções e Atribuições Professor-tutor 
PDE   (Fase de Acompanhamento)

● Cumprir o cronograma de trabalho proposto

● acompanhar o desenvolvimento das atividades dos cursistas no ambiente virtual 
de aprendizagem E-escola

● Esclarecer as dúvidas dos cursistas sobre a dinâmica do curso

● Mediar didática e pedagogicamente as postagens dos cursistas nos fóruns do 
curso, tendo como referência o conteúdo específico abordado

● Orientar e avaliar as atividades propostas no curso atribuindo-lhes feedback e 
os conceitos AT (Atingiu Totalmente), AP (Atingiu Parcialmente), NA (Não 
Atingiu) e NR (Não realizou) no prazo máximo de 48 horas

● Responder às solicitações e dúvidas dos cursistas postadas no "Fórum de 
dúvidas e/ou sugestões" do GTR no prazo máximo de 48 horas



Funções e Atribuições Professor-tutor 
PDE   (Fase de Acompanhamento)

● Acessar frequentemente o “Espaço do professor PDE” para verificar e cumprir 
as orientações postadas pelo orientador EaD  no ambiente, principalmente  no 
“Quadro de avisos”.

● Postar, periodicamente, no “Quadro de avisos” da sua turma GTR e encaminhá-
las, também, via e-mensagem aos cursistas,  mensagens sobre as datas de 
abertura e fechamento dos módulos, bem como sobre o prazo máximo para 
realização das atividades.

● Realizar um levantamento, no decorrer de cada módulo, dos alunos ausentes e 
com atividades pendentes e postar a planilha com esses dados na atividade 
“Acompanhamento dos cursistas”, disponível no “Espaço do professor PDE”.

● Realizar, ao final do módulo 3, um levantamento de dados do desempenho dos 
cursistas e publicar no “Quadro de avisos”, conforme orienta a atividade 12.

● Cumprir os cronogramas do curso.



Grupo de Apoio e Acompanhamento  
GTR 2017  - Ambientes

1º - Ambiente GTR 2017

(Professor-tutor PDE e Cursistas)

2º - Ambiente Professor-tutor PDE

(Professor-tutor PDE e Orientador EaD/NRE)

http://www3.e-escola.pr.gov.br/course/view.php?id=2193




















Orientações 

● A mediação do Orientador no seu GTR acontecerá 
através da Ficha 1 – Análise e Edição do Ambiente GTR, 
construída a partir do checklist disponível no caderno de 
orientações para a edição do GTR – PDE turma 2016

●  Tutorial Tarefa - Professor-tutor PDE

https://docs.google.com/document/d/1uBjLLM8FdtRaXjojPoUxVHiqYoZyIyw2uO1BRhIwHfA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1auLhm8um-nUjZ7ToGi9hnyiPN7U7F89ZHdaG7sTzioQ/edit#slide=id.g1ce97f6118_0_3


Módulo 3  - Implementação
 do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola

● cronograma de implementação atualizado (considerando também as 
ações já implementadas);

● ações previstas no projeto de intervenção pedagógica na escola e as 
estratégias que estão sendo utilizadas;

● obstáculos existentes (enumerar as dificuldades encontradas ao longo 
da implementação);

● receptividade do público-alvo (sujeitos escolares envolvidos)

● Fórum: recurso que poderá ser utilizado pelo professor-tutor 
PDE, no momento da mediação para contextualizar, seus 
cursistas, sobre a atual situação da sua implementação.



Atingiu parcialmente

A postagem atendeu parcialmente os 
critérios de avaliação da atividade, 
mas no geral o cursista atingiu o 
objetivo da atividade e é considerado 
Concluinte. 

Não realizou

O cursista não postou a atividade. É 
considerado Não Concluinte.

Não atingiu
O cursista não atendeu ao proposto 
na atividade, atingindo nível 
insatisfatório dos critérios de 
qualidade em sua postagem. É 
considerado Não Concluinte e deve 
retomar a atividade correspondente.

Atingiu totalmente
A postagem atendeu totalmente os 
critérios máximos de qualidade de 
produção e o cursista concluiu a 
atividade com mérito. No conceito 
antigo, corresponde ao conceito 
Concluinte.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Os conceitos ( AT -  AP  - NA - NR) são iguais para 
todos os ambientes

●  A avaliação do ambiente GTR deve ser criteriosa, 
uma vez que o professor-tutor PDE estará avaliando 
os seus cursistas, um a um e, principalmente, avaliará 
os conteúdos postados, pelos cursistas, nas 
atividades

●  Planilha de notas

http://www3.e-escola.pr.gov.br/grade/report/grader/index.php?id=2195


Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná

Diretoria de Políticas e Tecnologias 
Educacionais

Coordenação de Articulação Acadêmica - 
Equipe PDE
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