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Prezados(as) Professores(as), Funcionários(as), Equipes 

Pedagógicas e Equipes Diretivas, sejam bem-vindos(as)! 

 
Iniciamos mais um ano letivo. Ano este de aprimoramento das ações 

já iniciadas. Precisamos dar continuidade nessas ações, tendo como foco a 

aprendizagem dos nossos estudantes.  

Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do 

Paraná realizará, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2020, os dias de Estudo 

e Planejamento para o primeiro semestre. Nesses dias serão realizados 

estudos, debates e atividades a partir das ações desenvolvidas em 2019, 

com o objetivo de planejar as ações de 2020.  

Os dias de Estudo e Planejamento estão organizados em dois 

momentos: no primeiro dia todos os profissionais da instituição de ensino 

(Agentes Educacionais I e II, Professores, Equipe Pedagógica e Diretiva) se 

reunirão nas suas escolas. A equipe escolar, mediada pela equipe gestora, 

debaterá temas pertinentes ao contexto da sua escola e analisará as ações 

já desenvolvidas em 2019, os resultados dos dados e dos boletins da 

instituição, a retomada das ações prioritárias de 2019 e a elaboração do 

Plano de Ação para 2020.  

No segundo dia, procurando privilegiar o trabalho por componente 

curricular e considerando as especificidades de cada área de conhecimento 

para aprimorar a prática pedagógica na elaboração do Plano de 

Nivelamento, a formação será organizada por grupos disciplinares, 

distribuídos em escolas-polo, conforme organização de cada NRE.  

As temáticas das oficinas serão direcionadas para o desenvolvimento 

curricular, considerando os elementos que devem permear e orientar o 

planejamento docente, como o Currículo da Rede Estadual Paranaense e 

as Dez Competências Gerais da BNCC, culminado na elaboração do Plano 
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de Nivelamento. Esse Plano tem como objetivo observar o processo ensino-

aprendizagem, elencando possíveis lacunas, para, então, traçar ações 

metodológicas que visem a retomada de conteúdos essenciais, 

possibilitando a todos os estudantes as mesmas oportunidades de 

progredirem em sua aprendizagem.  

Ainda nesse segundo dia a equipe pedagógica será mediadora e 

acompanhará os professores nas oficinas disciplinares, de acordo com sua 

etapa e modalidade de atuação, conforme organização estabelecida pelos 

NRE:  

 Os professores das Escolas Regulares, EJA e Integral em Tempo 

Integral, se reunirão em instituições-polo ou municípios-sede, tendo 

como foco o estudo e o planejamento curricular, conforme seu 

componente curricular de atuação.  

 As Escolas de Educação Básica na Modalidade da Educação 

Especial permanecerão na instituição de ensino de atuação nos dois 

dias de formação e terão como cerne o estudo e o planejamento de 

ações focados na criança e no brincar.  

 Os professores que atuam na Sala de Recursos Multifuncionais, no 

Atendimento Educacional Especializado (PAEE/PAC) e os 

Tradutores Intérpretes de Libras (TILs) acompanharão os estudos 

das oficinas de Língua Portuguesa e/ou Matemática, buscando 

relacionar as temáticas estudadas com sua função desenvolvida, 

sempre com foco na aprendizagem dos estudantes.  

 Na Educação Profissional, os professores se dividirão em dois 

grupos: os que atuam nas disciplinas da Base Nacional Comum 

seguirão a mesma organização dos professores da Escola Regular, 

ou seja, distribuídos por componentes curriculares; já os professores 

que atuam nas disciplinas técnicas, tanto aqueles do Ensino Médio 
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Integrado como dos Cursos Subsequentes e Formação de Docentes, 

terão os estudos direcionados para as especificidades da sua 

atuação.  

 Os professores das Escolas Quilombolas, Indígenas, do Campo e 

das Ilhas seguirão a mesma proposta de estudo e planejamento de 

ações dos professores das escolas regulares, mas considerando as 

especificidades de cada modalidade de ensino.  

 Os Agentes Educacionais I e II participarão de oficinas nas 

instituições em que atuam. A equipe diretiva receberá um material 

específico para o trabalho com eles, cuja temática versará sobre a 

importância e a valorização do seu trabalho no desenvolvimento das 

Dez Competências Gerais, que poderão ser organizados por polo ou 

na escola de suprimento, conforme organização determinada pelo 

NRE.  

Os dias de Estudo e Planejamento de 2020 correspondem a um 

momento de formação para todos os profissionais da escola e de oportunidade 

de planejar ações estratégicas para o ano que está iniciando. Contamos com 

participação de todos no intuito de aprimorar a qualidade da educação no 

nosso Estado.  

 

 

Bom trabalho a todos! 


