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Atenção! 

1º momento – Informações 



Avisos Importantes! 
Olá, equipe, seja bem-vinda a 
mais um dia de formação! 

Para iniciar este dia, vamos pensar o quanto a formação continuada é importante 
para nossa atuação. 

Quanto tempo você tem destinado à formação continuada nos últimos meses? 

Pensando nisso... 

Esta é a oportunidade de participar de um 
Programa de Formação planejado para você que 

está em sala de aula. 



Já fez a sua inscrição para 
o Grupo de Estudos 

Formadores em Ação? 
 



Mas...o que é Grupo de 
Estudos? 

 



Grupo de 
Estudos  

FORMADORES  EM 

AÇÃO 

Trabalha o currículo priorizado  

por meio de tecnologias  

educacionais, metodologias  

ativas e trabalho colaborativo. 

Contribui com a prática do  

professor de forma efetiva na  

elaboração de suas aulas. 

É formação continuada em  

serviço vinculada à hora-  

atividade. 



História 

Química 

Geografia 

Biologia 

Ciências 

Matemática 

Língua  

Portuguesa 

Grupo de 
Estudos  

FORMADORES  

EM AÇÃO 

14 mil 
professores  

concluintes 

700 
professores  

formadores 

Em 2021... 

Formação para todos  

os  Componentes  

Curriculares e  

Pedagogos 

Início em fevereiro e 

março 



Ei, você! 
Vai perder essa 
oportunidade? 

 
 

Saiba como participar... 
 



Professor Formador 

E você, professor(a), que auxilia todos aí na sua escola, que tal se 

desafiar?  Inscreva-se para professor formador e compartilhe ainda 

mais o seu conhecimento. 

Inscreva-se! 

https://forms.gle/nrwU7DB2dDo8kPHt
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Não perca mais tempo! As inscrições para cursistas estão 

abertas! 

Inscreva-se! 

https://forms.gle/EQK5xckPMpTs95gG8 

Cursista 

https://forms.gle/EQK5xckPMpTs95gG8


Equipe diretiva, compartilhe com sua equipe o vídeo sobre o 

Formadores em Ação, feito no Seminário “Aprendizagem em Foco”. 
 

Na equipe, há quem tenha participado do  

Grupo de Estudos de 2020?  

Compartilhe com os(as) colegas sua experiência! 

A equipe terá 15 minutos para esta atividade 

Aqui encontramos algumas experiências de colegas da rede: 
https://www.youtube.com/watch?v=dPHP08Z_VzE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPHP08Z_VzE&feature=youtu.be


Professor(a), você já 
participou desta consulta? 

Mais um recado importante... 



O Referencial Curricular do Novo Ensino Médio Paranaense, 
disponível no Portal Dia a Dia Educação, estará recebendo 
sugestões, dúvidas no período de 03/02 a 28/02. Toda a 
comunidade poderá participar.  
 

Acesse o portal para conhecer o documento e fazer suas 
contribuições! 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo

/conteudo.php?conteudo=1681 
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https://www.youtube.com/watch?v=EEwjAhPG4n0&list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ’ 

 

Para entender mais, assista ao vídeo: 

Nas nossas Playlists do Novo Ensino Médio: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anK
VqBjQZgukjYgZ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EEwjAhPG4n0&list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ

