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Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais

Bem-vindo, cursista!

 Queremos desejar boas-vindas a esta edição do programa Gestão em Foco, 
implementado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), que prevê 
a oferta de formação continuada em etapas diferentes, desenvolvidas na modalidade 
presencial e a distância.
 O gestor escolar é antes de tudo um gestor público que, no desempenho de 
sua função, precisa planejar, organizar, executar e avaliar demandas pertinentes à 
escola, sempre de acordo com os princípios da legalidade.
 O gestor passou por um processo de consulta à comunidade escolar, em 
que alunos, professores, funcionários e pais de alunos o escolheram para assumir a 
função de gestor na escola. Esse ato demonstra a confiança da comunidade escolar no 
seu trabalho e no plano de ação que apresentou e, ao mesmo tempo, lhe atribui uma 
função muito importante e de grande responsabilidade: a de gestor do bem público.
 Por isso, a sua atuação é fundamental para criação de um ambiente propício ao 
conhecimento e à aprendizagem, à participação colaborativa e à reflexão e mobilização 
de ações para o avanço do processo democrático por todos da comunidade escolar.
 A etapa a distância do programa Gestão em Foco pretende, por meio da oferta 
de diferentes módulos de estudo com temáticas pertinentes às diferentes dimensões 
da escola, propiciar aos gestores escolares momentos de estudo, reflexão e troca de 
experiências sobre as demandas e temáticas pertinentes ao cotidiano escolar.
 Este caderno apresenta orientações sobre a etapa de formação a distância 
do programa Gestão em Foco e está organizado em três partes: na primeira 
são apresentados o objetivo, a carga horária, o público-alvo e o sistema de 
acompanhamento do cursista; na segunda parte é 
abordado o ambiente virtual de aprendizagem, os 
materiais didáticos e o modelo da Tarefa destinado 
ao programa; e na terceira parte é comentado sobre o 
sistema de avaliação do cursista.

 
 Uma ótima leitura e um 
excelente módulo para você!
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1 OBJETIVOS

 O programa Gestão em Foco tem como principais objetivos:

•• Fortalecer as equipes de gestão (diretores e diretores auxiliares) de todas as escolas públicas 
do estado do Paraná;

•• Contribuir para a qualificação do gestor escolar com vistas ao fortalecimento de uma 
formação na perspectiva da Gestão Democrática;

•• Contribuir para que os aspectos administrativos e pedagógicos estejam cada vez mais 
integrados, visando à melhoria dos processos de gestão.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

A seguir conheça a estrutura do programa Gestão em Foco.

2.1 PÚBLICO-ALVO

O programa Gestão em Foco é destinado a diretores e diretores auxiliares que atuam nas 
escolas públicas do Paraná.

2.2 CARGA HORÁRIA

 O programa Gestão em Foco é dividido em módulos que abordam as diferentes temáticas da 
prática da Gestão Escolar. Cada módulo está organizado em 4 unidades, com carga horária de 6 horas 
de estudo, totalizando 24 horas a carga horária do módulo. Cada unidade é composta por materiais de 
estudo, materiais complementares e uma atividade. Além disso, há espaços para compartilhamento de 
experiências e sugestões relacionadas à temática do módulo.

https://goo.gl/B8VhRG

2.3 PERÍODO DOS MÓDULOS

 Os módulos terão duração 
de dois meses, conforme as datas 
disponibilizadas no endereço:

Acesse:
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2.4 PARTICIPAÇÃO NOS MÓDULOS

 As turmas serão compostas por 30 (trinta) cursistas e a participação nos módulos do programa 
Gestão em Foco é de caráter obrigatório para todos os diretores e diretores auxiliares que atuam nas 
escolas estaduais do Paraná. 

 De acordo com a Lei n.º 18.590, de 13 de outubro de 2015, em seu Art. 20, alínea “e”:  

a não participação ou aproveitamento inferior ao mínimo estabelecido no programa 
oficial de formação para gestão escolar da Seed, salvo por motivo de força maior, 
devidamente demonstrado e aceito por decisão fundamentada do Secretário de 
Estado da Educação, é fundamento para que um diretor ou diretor auxiliar seja 
afastado temporariamente de sua função.

Acesse:

https://goo.gl/I2Z0HH

2.6 CRONOGRAMA DO MÓDULO

O cronograma do módulo está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Fique 
atento às datas de início e término de cada unidade e organize seus estudos! 

2.7 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO CURSISTA

 O sistema de acompanhamento do cursista está organizado para realizar o acompanhamento 
e a avaliação do seu processo de estudo e de aprendizagem. Ele é formado por coordenadores de 
curso EaD e professores-tutores que irão lhe oferecer os subsídios necessários para um melhor 
aproveitamento do módulo.

 O canal de comunicação entre o cursista e os componentes do sistema de acompanhamento 
será através do e-mensagem (disponível no ambiente virtual). 

 Cada turma do módulo será acompanhada por um professor-tutor que estará à disposição para 
orientar os cursistas a respeito dos seguintes procedimentos:

2.5 INFORMAÇÕES SOBRE OS MÓDULOS

Na página do programa Gestão 
em Foco estão disponíveis as ementas, 
objetivos e organização dos módulos 
ofertados.
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•• Orientação para a utilização das ferramentas disponíveis no ambiente virtual de 
aprendizagem.

•• Orientação para realização das atividades propostas nas unidades do módulo. 

•• Mediação didática e pedagógica nas atividades propostas nas unidades de estudo do módulo.

•• Esclarecimento de dúvidas em relação ao conteúdo das unidades do módulo.

 O professor-tutor fará contatos por e-mensagem para acompanhar o andamento do estudo dos 
cursistas. Portanto, habitue-se a acessar o módulo e a verificar seu e-mail diariamente.

3 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

 Os módulos do programa Gestão em Foco são compostos pelos seguintes espaços no AVA: 

•• Apresentação: Espaço que apresenta o objetivo, a carga horária, as unidades que compõem 
o módulo, um vídeo de apresentação, além de informações sobre o curso - caderno do 
cursista, cronograma de estudos, critérios de avaliação, videotutoriais de como utilizar as 
ferramentas do ambiente virtual e Modelo de Tarefa; Fóruns permanentes, contendo os 
fóruns: “Quadro de avisos”, fórum que disponibiliza orientações referentes ao módulo, 
e “Fale com o professor-tutor”, fórum que possibilita ao cursista expor suas dúvidas em 
relação aos conteúdos e atividades do módulo; e Atividade: Vamos nos conhecer?, em que 
o cursista informará os dados solicitados, além de suas expectativas em relação ao módulo 
e ao programa Gestão em Foco.

•• Problematizando o tema: Espaço no qual se apresenta uma situação-problema em relação 
à temática do módulo. As orientações para possíveis soluções a essa situação-problema são 
feitas através de entrevistas, por especialistas na área.

•• Unidades de estudo: Os módulos do programa Gestão em Foco são compostos por quatro 
unidades de estudo, contendo: nome da unidade, data de início e término da unidade, 
objetivos da unidade, materiais de estudo, materiais complementares (textos, vídeos, 
animações, entre outros) e atividades. Nas unidades 1 e 3 você encontrará a avaliação do 
professor-tutor (formulários para que o cursista avalie a atuação de seu professor-tutor) e, 
ao final do módulo, na unidade 4, a avaliação do curso.

•• Créditos: Apresenta o nome dos departamentos e colaboradores que de alguma forma 
contribuíram para a elaboração do módulo.
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A disposição dos espaços listados pode ser visualizada no exemplo da imagem a seguir. No 
ambiente virtual, para ter acesso às demais informações de cada unidade do curso, clique nas abas 
das respectivas unidades.

4 PÁGINA DO PROGRAMA NO PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO

Acesse:
https://goo.gl/LzVl3H No Portal Dia a Dia Educação, ambiente Gestão 

Escolar, encontra-se a página do programa Gestão em 
Foco, que disponibiliza informações e orientações gerais 
sobre o acesso aos módulos propostos em cada oferta.



CADERNO DO CURSISTA

9

Obs.: Os módulos apresentados na imagem acima correspondem às ofertas realizadas no ano de 2016. Com a 
inserção de novos módulos, essa apresentação será atualizada.

 Lembramos que ao clicar no ícone do módulo desejado, você terá acesso à página que 
disponibiliza informações sobre o módulo, materiais de estudo das unidades, ícones de acesso ao 
ambiente virtual E-escola, de problemas com o acesso e de recuperação de senha do e-mail da 
Seed-PR.
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5 PLANEJANDO OS ESTUDOS 

A modalidade de Educação a Distância requer estratégias de estudo diferenciadas da 
modalidade presencial. Nela, o cursista constrói sua aprendizagem de forma autônoma, administrando 
o tempo, o espaço, o ritmo e o horário de seu estudo, interagindo com os materiais didáticos e com 
os participantes. 

Apresentamos, a seguir, algumas sugestões para a organização pessoal no decorrer do curso:

•• Estabeleça um plano de estudo, ou seja, determine os dias e horários para acessar o ambiente 
e realizar as atividades.

•• Evite realizar as atividades nos últimos dias do prazo estabelecido no cronograma.

•• Leia todos os materiais indicados, inclusive os de orientações gerais, antes de iniciar as 
atividades.

•• Recomendamos o registro e salvamento de atividades em um documento de texto antes 
de registrá-las no ambiente virtual (considerando os possíveis problemas técnicos e de 
conexão que podem vir a ocorrer em seu computador).

•• Procure interagir no ambiente virtual com o professor-tutor e com os colegas de curso, 
participando das discussões propostas, trocando informações, ideias, reflexões e possíveis 
dúvidas.

6 ELABORANDO AS ATIVIDADES

 Ao elaborar as atividades, há alguns critérios gerais que você deve observar antes de realizar 
a postagem no ambiente virtual. São eles:

•• Abordagem do tema: todas as atividades elaboradas devem levar em conta, necessariamente, 
o que se pede nos enunciados. Evite, então, quaisquer argumentos ou reflexões que não 
estejam de acordo com a atividade proposta.

•• Coerência de ideias: as ideias deverão apresentar uma relação lógica, estando adequadas 
ao contexto e aos objetivos da atividade proposta.

•• Coesão textual: as postagens devem possuir relações semânticas (significado) e sintáticas 
(gramaticais), a fim de se ter uma sequência lógico-semântica entre as partes do texto.

•• Tipologia textual: o texto deve ter caráter dissertativo, em linguagem clara e direta (evite 
as várias formas de coloquialismo, utilização de gírias e excesso de figuras de linguagem), 
e a relação entre a informação e seu contexto de produção deve ser destacada.
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•• Ética: você deverá observar a polidez nas colocações e as boas regras de conduta.

•• Atendimento aos prazos estabelecidos: os prazos para a realização das atividades deverão 
ser cumpridos rigorosamente, de acordo com o cronograma.

•• Originalidade e citação de fontes: todas as postagens que realizar durante o curso devem 
ser de autoria própria e resultado de reflexão pessoal. As citações e paráfrases devem ser 
articuladas ao que está sendo apresentado na postagem ou texto. Além disso, suas referências 
precisam ser devidamente citadas, evitando plágios.

•• Formatação: todas as postagens seguem uma forma adequada e padronizada que devem 
ser cumpridas. 

6.1 CRITÉRIOS DE FORMATAÇÃO PARA ATIVIDADE TAREFA

 Mesmo que exista um local específico no ambiente virtual para a postagem das tarefas e 
mesmo que o sistema identifique o cursista que postou a atividade, é importante manter o cabeçalho 
da Tarefa e a formatação do texto conforme o modelo disponível no item “Informações sobre o curso” 
do módulo:
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 O texto da Tarefa deve ser elaborado utilizando um editor de texto (Pages, Microsoft Word ou 
LibreOffice Writter). 

Ao elaborar o texto, obedeça a seguinte formatação:

•• Configuração de página: folha A4.

•• Margens superior e esquerda: 3 cm.

•• Margens direita e inferior: 2,5 cm.

•• Letra: fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Para citações diretas com mais de 
três linhas, utilize o tamanho 10 e recue o parágrafo 4 cm à direita.

•• Espaçamento: 1,5 entrelinhas. Para citações diretas com mais de três linhas (recuada 4 cm 
à direita), utilize espaçamento simples entre as linhas.

•• Alinhamento: justificado.

Tenha atenção ao enunciado da Tarefa, no que se refere ao número de laudas indicado.
 Após concluir o trabalho, salve ou exporte o arquivo para o formato PDF. Para isso, acesse a 

opção Salvar como ou Exportar de seu editor de texto e selecione a extensão PDF. O arquivo deve 
ser nomeado com o seu nome e o número da atividade (Ex.: mariasilva_atividade2.pdf). A seguir, 
realize a postagem no espaço indicado na atividade Tarefa, no ambiente virtual.

 O tamanho do arquivo a ser postado não pode ser superior a 1Mb (um megabyte). Caso seja 
maior, você não conseguirá postá-lo.

https://goo.gl/4TEP9m

Para postar o arquivo confira o videotutorial 
Tarefa E-escola no link:

 É importante retornar à Tarefa para verificar o feedback do professor-tutor e, se forem 
solicitadas complementações, realizá-las e postar um novo arquivo no mesmo espaço.

 Eventuais dúvidas podem ser sanadas junto ao professor-tutor por meio do Fórum de Dúvidas 
ou por meio da ferramenta e-mensagem.

Acesse:
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7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo educativo. Em cada 
unidade deste curso, o professor-tutor verificará o desempenho do cursista nas atividades propostas 
a partir de critérios de avaliação e de conceitos, os quais estão presentes em rubricas específicas para 
cada atividade.

 As rubricas são instrumentos utilizados no contexto educacional e visam a avaliar os estudantes 
na construção das atividades realizadas (Ex.: uma pesquisa, um vídeo, uma redação etc.), sendo muito 
utilizadas na modalidade a distância, pois possibilitam aferir o desempenho dos cursistas por meio 
de critérios específicos, de forma clara e objetiva. Esses critérios são apresentados antecipadamente a 
eles, que passam a conhecer exatamente os aspectos que estão sendo avaliados em suas atividades. 

 As rubricas, como meio de avaliar os cursistas, são bastante vantajosas, pois:

•• permitem que a avaliação se torne mais objetiva e consistente;

•• contribuem com o professor-tutor no sentido de clarear seus critérios em termos específicos;

•• mostram claramente ao cursista como o seu trabalho será avaliado e o que é esperado em 
termos de resultado.

 Para compreender como se dará a avaliação no ambiente virtual E-escola por meio das rubricas, 
apresentamos, a seguir, os quatro critérios estabelecidos para avaliação do Fórum e da Tarefa:

Fórum:
•• Interação

•• Domínio do conteúdo

•• Clareza na exposição de ideias

•• Cronograma/prazo de entrega

Tarefa: 
•• Clareza na exposição de ideias

•• Domínio do conteúdo

•• Cronograma/prazo de entrega

•• Forma de envio

 Para cada critério há uma pontuação máxima e mínima que o cursista poderá atingir - a 
pontuação máxima é de 4 (quatro) pontos e a pontuação mínima é de 0 (zero) pontos. O professor-tutor 
fará a avaliação de todos os critérios e, em seguida, a soma total da pontuação obtida pelo cursista em 
cada atividade. 
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 A obtenção da nota global da atividade será realizada através de média ponderada, considerando 
o peso estabelecido em cada critério. 

 Os pesos dos critérios do Fórum são:

Critérios Peso

Interação 35%

Domínio do conteúdo 35%

Clareza na exposição de ideias 15%

Cronograma/prazo de entrega 15%

 Os pesos dos critérios da Tarefa são:

Critérios Peso

Clareza na exposição de ideias 35%

Domínio do conteúdo 35%

Cronograma/prazo de entrega 15%

Forma de envio 15%

 A nota global, referente à média ponderada, pode variar de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Esta 
nota será enviada ao e-mail do cursista, bem como registrada pelo professor-tutor no ambiente virtual 
E-escola, por meio de um conceito, conforme tabela a seguir:

Relação entre pontos da rubrica e conceitos apresentados nas atividades

Pontos da rubrica Conceitos no ambiente

9 a 10 pontos Atingiu totalmente 

6 a 8,99 pontos Atingiu parcialmente

1 a 5,99 pontos Não atingiu

0 pontos Não realizou
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 A tabela abaixo demonstra o significado de cada conceito:

Conceito atribuído
à atividade Significado do conceito

Atingiu totalmente
A postagem atendeu totalmente aos critérios máximos 
de qualidade de produção propostos na rubrica e o 
cursista concluiu a atividade com mérito.

Atingiu parcialmente

A postagem atendeu parcialmente aos critérios de 
avaliação da atividade proposta na rubrica, mas o 
cursista atingiu o objetivo da atividade. Caso o cursista 
deseje, pode melhorar este conceito. Para tanto, deve 
analisar os critérios dos quais obteve baixa pontuação 
e rever a atividade, observando os comportamentos 
esperados para atingir a pontuação necessária e obter o 
conceito “Atingiu totalmente”, proposto na rubrica da 
atividade.

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 analisar os critérios dos quais obteve baixa 
pontuação, retomando a atividade correspondente. 
Deve observar atentamente o enunciado da atividade, 
as adequações propostas pelo professor-tutor e os 
comportamentos esperados para atingir a pontuação 
necessária e obter o conceito “Atingiu parcialmente” 
ou “Atingiu totalmente”, propostos na rubrica da 
atividade.

Não realizou

O cursista não postou a atividade. É considerado “Não 
concluinte” e deve realizar a postagem dentro do prazo 
estipulado no cronograma, observando atentamente 
o enunciado da atividade e os critérios de avaliação 
correspondentes à pontuação necessária para obter 
os conceitos “Atingiu parcialmente” e/ou “Atingiu 
totalmente”, propostos na rubrica da atividade.

Caso a sua postagem não atenda aos critérios de avaliação descritos anteriormente, o 
professor-tutor registrará o conceito correspondente (“Atingiu parcialmente” ou “Não atingiu”) e 
também fará, no prazo de 48 horas, observações que deverão ser atendidas por você. É imprescindível 
que você retorne e atenda a solicitação objetivando melhorar seu conceito. A nova postagem deve 
ser realizada dentro do período em que a atividade estiver aberta, cujo fechamento está previsto no 
cronograma do curso. 
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7.1 CERTIFICAÇÃO

 Para ser considerado Concluinte do módulo, o cursista deve obter os conceitos Atingiu 
totalmente ou Atingiu parcialmente em todas as atividades presentes no link  “Notas”. 

 Os participantes, na condição de concluintes, receberão um certificado de conclusão do 
módulo, com carga horária de 24 horas.

 Caso o participante tenha obtido, ao final do módulo, o conceito Não realizou ou Não atingiu 
em qualquer atividade presente no link  “Notas”, será considerado Não Concluinte do módulo, 
portanto, sem direito à certificação.

7.2 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Após a finalização do módulo, o cursista terá 02 (dois) dias para entrar em contato com o 
professor-tutor, por meio de e-mensagem, para solicitar revisão do conceito. 

Durante o período de revisão de resultados, o cursista terá acesso à sua turma somente para 
verificar o relatório de notas, quadro de avisos e e-mensagem. Não será possível realizar nenhuma 
ação, pois os módulos e as atividades se encontrarão fechados.

O critério passível de recurso diz respeito apenas a questionamentos fundamentados sobre 
o resultado final do conceito atribuído ao cursista, pelo professor-tutor, no Relatório de Notas 
presente no ambiente virtual.

Não são passíveis de recurso justificativas relacionadas a:
•• falhas no sistema ou oscilações da plataforma;

•• atestados médicos;

•• conexão com a internet;

•• não realização de ao menos uma das atividades avaliativas propostas no módulo. 
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