
1

CADERNO DO CURSISTAInformação sobre o curso, critérios de avaliação e certificação





GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
Carlos Alberto Richa

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Ana Seres Trento Comin

DIRETOR GERAL
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto

SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO
Ines Carnieletto 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS (DPTE) 

Eziquiel Menta

COORDENADORA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E WEB (CEAD WEB) 
Monica Bernardes de Castro Schreiber



4

ELABORAÇÃO 
Coordenação de Educação a Distância e Web 
(CEaD Web) 
Ana Paula Istschuk
Angélica Mayara Gonçalves Rodrigues
Cristiane Rodrigues de Jesus
Suelen Fernanda Machado

REVISÃO TEXTUAL 
Coordenação de Educação a Distância e Web 
(CEaD Web)
Helen Jossania Goltz da Paixão
Tatiane Valéria Rogério de Carvalho

LEITURA CRÍTICA E SUGESTÕES 
Coordenação de Educação a Distância e Web 
(CEaD Web) 
Darice Alessandra Deckmann Zanardini 
Eva Andreia da Costa

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO 
Coordenação de Produção Multimídia (CPM)

2018
Atualizado

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - 
Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional



5

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO........................................................................................................... 6

1 CONHECENDO O PROGRAMA GESTÃO EM FOCO..................................................... 7

1.1 Qual é a carga horária da etapa a distância?.................................................................... 8
1.2 Como cada módulo é apresentado no e-Escola?............................................................ 8
1.3 Como posso me organizar quanto aos estudos do módulo?.......................................... 10
1.4 Qual o período dos módulos da etapa a distância?....................................................... 11
1.5 Como acessar o módulo em que estou inscrito?........................................................... 12
1.6 O que fazer se encontrar problemas de acesso ao módulo?...........................................12

2 COMO SEREI AVALIADO NOS MÓDULOS DO PROGRAMA GESTÃO EM 

FOCO?........................................................................................................................................ 13

2.1 O que são rubricas e como serão utilizadas na avaliação de minhas atividades?......... 14

2.2  O que significa cada conceito presente na rubrica e nas atividades que eu realizar?..... 16

2.3 Após a postagem da atividade, em quanto tempo serei avaliado? Como proceder para co-
nhecer o conceito e o feedback da atividade?...................................................................... 18

2.4 Posso melhorar o conceito obtido na atividade? Até quando posso realizar essa ação?. 19

2.5 Após fechadas para postagem, as atividades serão reabertas?...................................... 19

2.6 Como proceder se houver dúvidas sobre minha avaliação?.......................................... 20

3 CERTIFICAÇÃO DO CURSO NA ETAPA A DISTÂNCIA................................................ 20

3.1 Caso não concorde com meu resultado final, como posso solicitar a revisão dos 
resultados?........................................................................................................................... 20
3.2 Quando e como posso obter o certificado do módulo?.................................................. 21

CADERNO DO CURSISTA
INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO, 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO



Bem-vindo, gestor escolar! 

  Você 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.
 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. 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.
 E para contribuir e orientar você na gestão escolar, a Seed-PR 
implementou o Programa Gestão em Foco, destinado aos diretores e diretores 
auxiliares da rede pública estadual de ensino do Paraná, o qual prevê etapas 
presencial e a distância. 
 No presente documento, apresentamos algumas informações sobre 
o programa Gestão em Foco e especificamente sobre a organização dos 
módulos, a   avaliação e a certificação da etapa a distância.
 Contamos com a sua participação nas atividades propostas, 
visto que você é fundamental nesse processo.

Bons estudos!
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1 CONHECENDO O PROGRAMA GESTÃO EM FOCO

  O Programa Gestão em Foco é uma formação continuada destinada 
aos diretores e diretores auxiliares da rede pública estadual de ensino 
do Paraná. Produzido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná 
(Seed-PR), por intermédio do Departamento de Políticas e Tecnologias 
Educacionais (DPTE) e em conjunto com os demais departamentos e 
coordenações da secretaria, visa a propiciar aos gestores escolares momentos 
de estudo, reflexão e troca de experiências sobre as demandas e temáticas 
relacionadas ao cotidiano escolar. 
          Esta formação 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 a melhoria dos 
processos de gestão.

 A  participação  do  programa  Gestão em Foco é de caráter obrigatório 
para todos os diretores e diretores auxiliares que atuam nas escolas estaduais 
do Paraná, sendo que sua não conclusão é passível de afastamento. De 
acordo com a Lei n.º 18.590, de 13 de outubro de 2015, em seu Art. 20, 
alínea “e”, o diretor e/ou diretor auxiliar será afastado definitivamente por 
motivo de:  

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.

 O programa se constitui de duas etapas: presencial e a distância. No 
próximo tópico, veremos como é organizada a etapa a distância.

Para maiores informações 
sobre cada uma das 
etapas, acesse a página 
do programa Gestão em 
Foco, no Portal Dia a Dia 
Educação, disponível 
em: < http://www.
gestaoescolar.diaadia.
pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.
php?conteudo=1617  >

Anotações

Acesse:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1617
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1.1 QUAL É A CARGA HORÁRIA DA ETAPA A DISTÂNCIA?

 A etapa a distância é realizada no ambiente virtual de aprendizagem e-Es-
cola e é dividido em módulos. Cada módulo compreende uma temática relevante 
à Gestão Escolar, definida pelos departamentos e coordenações da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed-PR) e elaborado em conjunto com a Coordenação de 
Educação a Distância Web (CEaD Web). 
 A carga horária total de cada módulo é de 24h, organizadas em 4 unidades, 
cada uma com carga horária de 6 horas de estudo. No próximo tópico você saberá 
como os módulos são organizados no e-Escola.

1.2 COMO CADA MÓDULO É APRESENTADO NO E-ESCOLA?

 Cada módulo do programa Gestão em Foco apresenta-se no e-Escola com as 
seguintes partes:

● Apresentação: Espaço que apresenta o objetivo, a carga horária, as 
unidades que compõem o módulo, bem como seu vídeo de apresentação. 
Esse espaço está subdividido em:

○ Informações sobre o curso - Apresenta o caderno do cursista (que 
contém informações sobre o curso e os critérios de avaliação), o crono-
grama de estudos e o Modelo de Tarefa; 

○ Fóruns permanentes - Contêm os fóruns “Quadro de avisos”, que 
disponibilizam orientações referentes ao módulo; “Vamos nos conhe-
cer”, no qual o cursista informará os dados solicitados, além de suas 
expectativas em relação ao módulo e ao programa Gestão em Foco; e 
“Fórum de integração”, no qual você poderá compartilhar situações e/
ou experiências que julgue exitosas ou que apresentem desafios, e as-
pectos que precisam ser melhorados no contexto de sua escola, além de 
socializar as questões de sua realidade escolar.

 Após os elementos indicados, são apresentadas as seguintes abas:

● Problematizando o tema: Espaço no qual se apresenta um vídeo com 
situação-problema em relação à temática do módulo. As orientações para 
possíveis soluções a essa situação-problema são feitas através de entrevis-
tas, por especialistas na área, e o compartilhamento de uma experiência 
exitosa de um diretor escolar da rede pública estadual de ensino.

● Unidades de estudo: Os módulos do programa Gestão em Foco são 
compostos por quatro unidades de estudo. Cada unidade de estudos 

Na página da etapa EaD 
do programa Gestão em 
Foco estão disponíveis 

os temas, textos e vídeos 
de problematização de 

cada módulo ofertado. Ao 
clicar no ícone do módulo 
desejado, você terá acesso 
à página que disponibiliza 

informações sobre o 
módulo, texto de estudo 
das unidades, bem como 

os ícones de acesso ao 
ambiente virtual e-Escola, 

de problemas com o acesso 
ao curso e de recuperação 

de senha do e-mail da 
Seed-PR. 

Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.
diaadia.pr.gov.br/modules/

conteudo/conteudo.
php?conteudo=1802 >

Para verificar os objetivos 
e os conteúdos de cada 

módulos à presente 
oferta, acesse o endereço 

eletrônico: 

https://goo.gl/iTdnsr/

Acesse:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
https://docs.google.com/document/d/15ZDCDVSMj54C4PIFDC_zzyf9sEXSTlKFsa_DwayrUf4/
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apresenta sua data de início e término, bem como seus objetivos, além do(s) Material(is) de 
estudo, Material complementar e Atividade. Vamos saber um pouco mais sobre cada uma 
deles?

○ Materia(is) de estudo: Apresenta um texto de leitura obrigatória (elaborado pela Seed-
-PR) e eventualmente outro material que deverá ser utilizado para a realização da ativida-
de da unidade. Este material constitui-se na fundamentação teórico-prática de cada unida-
de e visa a estimular o cursista ao estudo e à reflexão da prática, de forma independente, 
tornando-o responsável pela sua própria aprendizagem.
Cabe destacar que, no decorrer do texto desse material, você encontrará ícones com infor-
mações interessantes, a saber:

Saiba mais... 
Apresenta mais informações sobre algum assunto 
tratado no texto.

Acesse:
Indica links, textos e vídeos sobre o assunto 
tratado no texto.

Sugestão de leitura
Apresenta livros ou artigos para enriquecimento dos 
conhecimentos apresentados no texto.

Importante ou Atenção
Destaca uma informação importante do texto.

Enquanto isso, na escola...
Apresenta situações-problema e reflexões/sugestões/
orientações sobre ações a serem realizadas na escola que 
podem ajudar a solucionar o problema apresentado.
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○ Material complementar: São vídeos, animações, legislações, refe-
rencial bibliográfico, fragmentos de textos, entre outros, para aprofun-
damento da temática abordada na unidade. Eventualmente podem auxi-
liar na realização da atividade avaliativa.

○ Atividade: Pode ser um fórum ou uma tarefa, tem caráter avaliativo 
e de realização obrigatória.

○ Avaliação do curso e do professor-tutor: Na quarta e última uni-
dade, você é convidado a preencher uma avaliação de satisfação do 
curso e do trabalho realizado pelo professor-tutor, que tem por objetivo 
melhorar cada vez mais o módulo em questão, bem como o trabalho dos 
professores-tutores.

● Créditos: Apresenta o nome dos departamentos e colaboradores que de 
alguma forma contribuíram para a elaboração do módulo.

1.3 COMO POSSO ME ORGANIZAR QUANTO AOS ESTUDOS DO MÓDU-
LO? 

 Os estudos e a realização das atividades de cada unidade do módulo são 
realizados totalmente no e-Escola e cada turma do módulo será acompanhada por 
um professor-tutor. 
 Toda a comunicação entre você e seu professor-tutor será realizada por meio 
do “Quadro de Avisos” e e-mensagem. O e-Escola envia automaticamente as cópias 
das mensagens trocadas no ambiente (via e-mensagem e “Quadro de Avisos”) para 
o e-mail Expresso.  Portanto, habitue-se a acessar o e-Escola e a verificar seu e-mail 
Expresso diariamente.
 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 e-Escola e realizar as atividades.

● Evite realizar as atividades nos últimos dias do prazo estabelecido no 
cronograma de estudos, pois você corre o risco de não ter tempo hábil 
para refazer a atividade, caso seja necessário. Além disso, a sua posta-
gem pode ser comprometida devido à sobrecarga do sistema pelo grande 
número de acessos.

Confira no “Manual do 
e-Escola”, do Portal 
Dia a Dia Educação, 

como enviar e acessar as 
e-mensagens. Disponível 

em:

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

conteudo/conteudo.
php?conteudo=1569

Anotações

Acesse:

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
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● Leia todos os materiais indicados, inclusive os de orientações gerais, antes de iniciar as ati-
vidades.

● Procure interagir com o professor-tutor e com os colegas de curso, participando das discus-
sões propostas, trocando informações, ideias, reflexões e possíveis dúvidas.

● Recomendamos o registro e salvamento de atividades em um documento de texto antes de 
registrá-las no e-Escola (considerando os possíveis problemas técnicos e de conexão que po-
dem vir a ocorrer em seu computador).

Seu professor-tutor estará à sua disposição para: 

● informar sobre os prazos para a realização das atividades propostas nas unidades do módulo; 

● avaliar, no prazo de 48h, a postagem de sua atividade por meio da atribuição de conceitos e 
feedbacks;

● tirar suas dúvidas em relação ao conteúdo e à avaliação das unidades do módulo;

● orientar sobre a utilização das ferramentas disponíveis no e-Escola, caso necessário.

1.4  QUAL O PERÍODO DOS MÓDULOS DA ETAPA A DISTÂNCIA?

 O  Cronograma do Gestão em Foco - Etapa EaD, contento o período de inscrição e a duração 
dos módulos, bem como o período de revisão de resultados, está disponível no endereço eletrônico: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1872
 Todas as unidades e atividades avaliativas estarão abertas durante o período indicado em cada 
unidade do módulo em curso, conforme cronograma de estudos, e as atividades deverão ser postadas nas 
datas de cada unidade. 
 Haverá um período de prorrogação para ajustes solicitados pelos professores-tutores, com o 
objetivo de melhorar os conceitos alcançados por você, caso seja necessário.
 Às 23h55min do último dia do período de prorrogação, as atividades serão definitivamente 
fechadas. É importante salientar que, uma vez que as atividades estejam fechadas, não haverá possi-
bilidade de reposição ou reabertura, independente da justificativa apresentada pelo cursista. Por isso, 
para evitar imprevistos, como quedas de conexão e energia (ou mesmo situações pessoais), é sempre 
recomendável antecipar-se aos prazos

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1872


CADERNO DO CURSISTA
INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO, 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

12
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

1.5 COMO ACESSAR O MÓDULO EM QUE ESTOU INSCRITO?

 Para acessar o módulo EaD do Gestão em Foco no qual você se encontra inscrito, você deve:
a) clicar em “Acesso ao moodle/E-escola”;
b) no campo “Login”, digitar o RG (sem ponto e traço);
c) no campo “Senha”, utilizar a mesma senha do e-mail Expresso.

 Caso não lembre a senha do e-mail Expresso, acesse http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
portals/frm_login.php?acesso=1&origem=email, preencha o login com o número de seu RG (sem ponto 
e sem traço) e clique no botão “Esqueci minha senha”. Para restaurar sua senha, você também pode 
entrar em contato com o Núcleo de Informática por meio dos telefones: (41) 3340-1738,  3340-1793 ou 
3340-1795.
 Você também pode acessar a sua turma no e-Escola a partir da página do módulo em que estiver 
inscrito, hospedada no Portal Dia a Dia Educação, por meio do link: http://www.gestaoescolar.diaadia.
pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802 

1.6 O QUE FAZER SE ENCONTRAR PROBLEMAS DE ACESSO AO MÓDULO?

 Se, mesmo seguindo os passos indicados no tópico anterior para acesso ao curso, você não con-
seguir acessar sua turma no ambiente e-Escola, você deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse a página da modalidade a distância do Programa Gestão em Foco, no Portal Dia a 
Dia Educação: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?-
conteudo=1802 ; 

2. Em seguida, clique no módulo em que está inscrito;

3. Ao acessar a página do módulo, clique no ícone    “Problemas com o Acesso” 

(conforme destaque laranja na figura 1) e preencha o formulário referente ao módulo que está 
cursando. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=moodle
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=1&origem=email
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=1&origem=email
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
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Figura 1 - Ícone “Problemas com o Acesso” da página de um módulo do Portal Dia a Dia Educação

2 COMO SEREI AVALIADO NOS MÓDULOS DO PROGRAMA GESTÃO EM FOCO?

 A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo educativo. Em cada 
unidade dos módulos do programa Gestão em Foco, o professor-tutor verificará seu desempenho nas 
atividades propostas a partir de critérios de avaliação e de conceitos.
 Os critérios de avaliação, bem como os conceitos, estão presentes em rubricas específicas para 
cada atividade. 



CADERNO DO CURSISTA
INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO, 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

14
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

2.1 O QUE SÃO RUBRICAS E COMO SERÃO UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DE MINHAS 
ATIVIDADES? 

As rubricas são instrumentos utilizados no contexto educacional que visam a avaliar os estudan-
tes na construção das atividades realizadas (ex.: uma pesquisa, um vídeo, uma produção textual etc.), 
especificando os critérios adotados. São muito utilizadas na modalidade a distância, pois possibilitam 
avaliar o desempenho de você, cursista, por meio de critérios específicos, de forma clara e objetiva. Es-
ses critérios são apresentados antecipadamente para que você conheça exatamente os aspectos que estão 
sendo avaliados em suas atividades. 

A utilização das rubricas como instrumento de avaliação na EaD é bastante vantajosa, pois: 
● permite que a avaliação se torne mais objetiva e consistente; 
● contribui com o professor-tutor no sentido de clarear seus critérios em termos específicos; 
● mostra claramente ao cursista como o seu trabalho será avaliado e o que é esperado em termos 

de resultado. 
As rubricas geralmente contêm critérios de avaliação e níveis de qualidade que contemplam tais 

critérios. No Gestão em Foco, a avaliação de suas atividades se dará por meio da relação entre o seu 
desempenho e os critérios estabelecidos na rubrica, o que equivale a um conceito.

Portanto, para cada critério, o seu professor-tutor atribuirá conceitos de acordo com sua posta-
gem, considerando as ações indicadas na rubrica correspondente à atividade fórum (figura 2) e tarefa 
(figura 3).

Figura 2 - Rubrica das atividades Fórum
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Figura 3 - Rubrica das atividades Tarefa

Saiba mais...
Quanto ao critério “Formatação de tarefa”, presente na rubrica da 
tarefa (figura 3), o modelo que deve ser observado está disponível 
em: http://arq.e-escola.pr.gov.br/36695/modelo_tarefa.odt

 O professor-tutor fará a avaliação de sua atividade em até 48h após sua postagem, verificando 
seu desempenho na atividade a partir dos critérios descritos nas rubricas. Essa ação será registrada 
em uma planilha de rubrica (figura 4), disponibilizada aos professores-tutores pela Coordenação de 
Educação a Distância e Web (CEaD Web).

Figura 4 - Exemplo de planilha de rubrica Tarefa preenchida

http://arq.e-escola.pr.gov.br/36695/modelo_tarefa.odt
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 A planilha é preenchida com o nome de cada um dos cursistas que são avaliados em cada um dos 
critérios por meio dos conceitos: Atingiu Totalmente, Atingiu parcialmente, Não Atingiu ou Não reali-
zou. Após a atribuição desses conceitos em cada critério, a planilha gera automaticamente uma média 
que é o conceito final, a ser registrado no e-Escola, junto a sua postagem, disponível também no link 
“Notas”.
 Além disso, seu professor-tutor publicará essa planilha de rubrica no “Quadro de Avisos” de sua 
turma, em dois momentos da unidade, com dois objetivos, a saber: 

1. Publicação de resultados parciais da rubrica: cerca de 8 (oito) dias após o início do 
curso. O objetivo dessa postagem com resultado parcial é possibilitar a você verificar seu 
desempenho em cada critério e, com base nos resultados da rubrica e do feedback de seu 
professor-tutor (visível no link Notas), realizar uma nova postagem a fim de melhorar o 
conceito atribuído, caso necessário.

2. Publicação de resultados finais da rubrica: após o fechamento da atividade da unidade 
será postado o resultado final, a fim de que você verifique o resultado referente à atividade 
realizada, especialmente no caso de nova postagem com adequações solicitadas pelo 
professor-tutor. 

 Portanto, fique atento às postagens no “Quadro de Avisos” de sua turma  (e ao seu e-mail 
Expresso) e confira seu desempenho em cada critério avaliado. Lembre-se de que, após a postagem da 
planilha de rubrica com resultado parcial, você pode melhorar seu conceito até o final do período de 
prorrogação, desde que atenda aos critérios estabelecidos na rubrica e no feedback de seu professor-
tutor. 
 Confira, no próximo tópico, o significado de cada conceito atribuído nos critérios de avaliação e 
registrado na atividade realizada no e-Escola.

2.2  O QUE SIGNIFICA CADA CONCEITO PRESENTE NA RUBRICA E NAS ATIVIDADES QUE 
EU REALIZAR? 
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Conceito atribuído 
nas atividades do 

ambiente

Significado do conceito e ações a 
serem tomadas para a sua melhoria

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 ativi-
dade propostos na rubrica, mas o cursista atingiu o objetivo da ques-
tão proposta, sendo considerado concluinte na atividade. Caso você 
deseje, pode melhorar este conceito. Para tanto, você deve analisar 
em quais critérios sua atividade não atendeu ao esperado. Em seguida, 
retome a atividade observando os comportamentos esperados para o 
conceito desejado, proposto na rubrica da atividade. 

Não atingiu

O cursista não atendeu ao proposto na atividade, atingindo nível insa-
tisfatório nos critérios de qualidade em sua postagem. É considerado 
não concluinte e deve analisar os critérios nos quais obteve conceitos 
não esperados, retomando a atividade correspondente. Deve observar 
atentamente o enunciado da atividade, as adequações propostas pelo 
professor-tutor e os comportamentos esperados para atingir os con-
ceitos “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 pelo cronograma, 
observando atentamente o enunciado da atividade e os critérios de 
avaliação correspondentes

 
 É importante salientar que, caso a sua postagem não corresponda a conclusão da atividade, con-
forme apresentado, o professor-tutor registrará o conceito correspondente 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 e 
também a compreensão dos conteúdos, a fim de ter uma participação mais efetiva no módulo. A nova 
postagem deve ser realizada dentro do período de prorrogação. Lembrando que, após esse período, a 
atividade não será reaberta sob qualquer justificativa.
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2.3 APÓS A POSTAGEM DA ATIVIDADE, EM QUANTO TEMPO SEREI AVALIADO? COMO 
PROCEDER PARA CONHECER O CONCEITO E O FEEDBACK DA ATIVIDADE? 

 Seu professor-tutor foi orientado a postar a avaliação (conceitos e feedbacks das atividades) em 
até 48h após sua postagem. Dessa forma, se após esse período você não for avaliado, poderá entrar em 
contato com seu professor-tutor por meio de e-mensagem e solicitar a avaliação. Da mesma forma, caso 
seu professor-tutor não tenha postado os resultados parciais e finais da rubrica no “Quadro de Avisos” 
no período indicado no tópico 2.1, você também poderá entrar em contato com ele via e-mensagem e 
solicitar a publicação. 
 Você poderá consultar a qualquer momento os conceitos e feedbacks obtidos nas atividades de 
duas formas:

1.  Acessando novamente a atividade, caso a atividade esteja aberta.
2. Acessando o link “Notas” do e-Escola, caso a atividade esteja aberta ou fechada.Para acessar 

o link “Notas”, você deve acessar a sua turma e, em seguida, clicar no menu superior “Este 
curso”. Abrirá uma pequena janela na qual você deve clicar em “Notas”, conforme indicado 
pelas setas verdes na figura 5:

Figura 5 - Como consultar as notas no e-Escola

  A frequente verificação dos conceitos atribuídos a você possibilita realizar as adequações 
solicitadas na atividade, desde que ainda esteja dentro do prazo estabelecido pelo cronograma de estudos. 
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Lembre-se:
É sua responsabilidade acompanhar a 
avaliação das atividades no e-Escola.

2.4 POSSO MELHORAR O CONCEITO OBTIDO NA ATIVIDADE? ATÉ QUANDO POSSO REA-
LIZAR ESSA AÇÃO?

 Você poderá melhorar o conceito obtido desde que a nova postagem seja realizada dentro do 
período em que a atividade estiver aberta, ou seja, até o último dia do período de prorrogação estipulado 
pelo cronograma de estudos. Neste período, você poderá realizar as pendências, complementar ou 
refazer a atividade a fim de obter melhor conceito. Por esse motivo, é de suma importância acessar o 
e-Escola com frequência e verificar o conceito atribuído por seu professor-tutor. 
 Caso você realize nova postagem para melhorar seu conceito, é importante que você avise seu 
professor-tutor, via e-mensagem, para que ele possa reavaliá-lo e, assim, atualizar o conceito atribuído.
 Recomendamos que você cumpra o prazo estipulado pelo cronograma de estudos e não deixe a 
realização das atividades para a última hora, pois caso haja um grande número de cursistas acessando 
o ambiente virtual simultaneamente (muito comum nas datas de fechamento de atividades), poderá 
haver sobrecarga no servidor, deixando o ambiente lento ou até mesmo inacessível, prejudicando sua 
postagem e, consequentemente, a conclusão do módulo. Vale lembrar, também, que outros problemas 
podem ocorrer, como queda de energia, problemas em seu computador etc. Portanto, antecipe-se na 
postagem de sua atividade. Não deixe para última hora. 

2.5 APÓS FECHADAS PARA POSTAGEM, AS ATIVIDADES SERÃO REABERTAS? 

 Você deve realizar as postagens de acordo com o período indicado no cronograma de estudos do 
curso. É importante salientar que uma vez que as atividades estejam fechadas para postagem, não haverá 
possibilidade de reposição ou reabertura, independente da justificativa apresentada. Dessa forma, você 
deve acessar com frequência o link “Notas” e, caso haja atividades contendo um traço (-) ou o conceito 
Não atingiu, verifique o feedback emitido pelo seu professor-tutor e realize a postagem, observando 
atentamente o proposto no enunciado e/ou as adequações propostas pelo professor-tutor.
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2.6 COMO PROCEDER SE HOUVER DÚVIDAS SOBRE MINHA AVALIA-
ÇÃO?

 Caso você tenha dúvidas quanto aos conceitos ou feedbacks atribuidos 
na atividade, e deseje compreender de forma mais clara quais critérios da rubrica 
deixou de atender, você poderá entrar em contato com o seu professor-tutor por 
meio do e-mensagem.

3 CERTIFICAÇÃO DO CURSO NA ETAPA A DISTÂNCIA

 Para ter direito à certificação na etapa a distância de cada módulo cursado 
no programa Gestão em Foco e obter o conceito de Concluinte, você deve 
apresentar os conceitos Atingiu totalmente e/ou Atingiu parcialmente em todas 
as atividades, cuja verificação pode ser realizada no link “Notas”. 
 Os participantes, na condição de concluintes, receberão um certificado de 
conclusão do módulo, com carga horária de 24 horas. 
 Se ao final do módulo você tiver obtido o conceito Não realizou e/ou Não 
atingiu em qualquer atividade, será considerado Não Concluinte do módulo, 
portanto, sem direito à certificação. 

3.1 CASO NÃO CONCORDE COM MEU RESULTADO FINAL, COMO POS-
SO SOLICITAR A REVISÃO DOS RESULTADOS?

 O questionamento com relação ao resultado final de cada unidade pode 
ser feito durante a realização do curso, ou seja, sempre que você observar no link 
“Notas” um conceito do qual discorde poderá entrar em contato diretamente com 
seu professor-tutor, via e-mensagem, e solicitar a revisão do conceito atribuído. 
 Além disso, após o encerramento do curso e da divulgação da rubrica final 
da unidade 4, no “Quadro de Avisos”, você terá 02 (dois) dias consecutivos para 
requerer revisão de resultado referente a qualquer uma das unidades junto ao seu 
professor-tutor, também por e-mensagem.
 Lembramos que a revisão de resultados diz respeito apenas a questionamentos 
fundamentados e relacionados ao conteúdo do curso sobre o resultado final dos 
conceitos atribuídos ao cursista no link “Notas”.

Para orientações de como 
enviar e-mensagem, 

basta acessar o tutorial 
disponível em: 

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

conteudo/conteudo.
php?conteudo=1569 

Acesse:

Anotações

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1569
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 Não são passíveis de revisão de resultados as justificativas relacionadas a:
1) falhas no sistema ou oscilações da plataforma; 
2) atestados médicos; 
3) conexão com a internet; 
4) não postagem, no e-Escola, de atividade avaliativa dentro do prazo estabelecido pelo 
cronograma de estudos. 

 Durante o período de revisão de resultados, você terá acesso à sua turma somente para verificação 
do Relatório de Notas, Quadro de Avisos e e-mensagem. Não será possível realizar nenhuma postagem, 
pois os módulos e as atividades estarão fechados.

3.2 QUANDO E COMO POSSO OBTER O CERTIFICADO DO MÓDULO?

 A certificação de 24 horas do módulo será emitida pela Coordenação de Formação Continuada 
(CFC), da Seed-PR, por meio do Sistema de Capacitação dos Profissionais da Educação (Sicape). 
 A disponibilização dos certificados leva em conta os períodos de interstícios determinados pela 
resolução publicada anualmente pelo Grupo de Recursos Humanos Setorial (GRHS), da Seed-PR, para 
progressão funcional dos profissionais efetivos do quadro próprio da rede pública estadual de ensino. 
 Após decorridos esses prazos, os certificados estarão disponíveis para  consulta e impressão 
aos profissionais da rede pública estadual de ensino no link: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
portals/frm_login.php?origem=capacitacaoCertificados

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=capacitacaoCertificados
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=capacitacaoCertificados
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