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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E DO APROVEITAMENTO

Caro Participante,

Todas as atividades no Grupo de Trabalho em Rede – GTR são obrigatórias e você 

deverá realizá-las dentro dos prazos estabelecidos. Lembramos que após o término do GTR 

não haverá reposição de atividades ou permissão para postagens com atraso nos Fóruns e 

Diários, independente da justificativa apresentada. 

1. Análise das interações

O cumprimento das atividades propostas em cada Temática do GTR, será verificado por 

meio da pertinência das suas interações com o Professor PDE e também com os demais 

Professores Participantes nas atividades dos Fóruns, bem como das postagens nos Diários em 

relação a Temática proposta.

TEMÁTICA ATIVIDADES 
PREVISTAS

OBJETIVOS

1

Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola

Fórum  1 Socializar o Projeto de Intervenção Pedagógica possibilitando a troca  
de  ideias  e  dos  fundamentos  teóricos  relacionados  à  Temática  
proposta.

Diário 1 Refletir  sobre  a  contribuição  do  Projeto  de  Intervenção  para  a  
Escola.

2

Produção Didático-
Pedagógica

Fórum  2 Socializar a Produção Didático-Pedagógica, possibilitando a troca de  
ideias  e  dos  fundamentos  teóricos  e  metodológicos  relacionados  a  
produção.

Diário 2 Refletir sobre a relevância da Produção Didático-Pedagógica para a  
realidade da escola pública.

3

Implementação do 
Projeto de Intervenção 

na Escola

Fórum 3 Socializar a aplicabilidade das ações de Implementação do Projeto de  
Intervenção na Escola.

Fórum: Vivenciando 
a Prática

Socializar os encaminhamentos metodológicos da implementação do  
Projeto  de  Intervenção  na  Escola  na  perspectiva  do  Professor  
Participante.

4

Avaliação

Questionário online Avaliar  o  Grupo  de  Trabalho  em  Rede  considerando  o  ambiente  
virtual  de  aprendizagem  e  suas  ferramentas,  o  desempenho  do  
Professor  PDE  na  ação  de  tutoria,  de  modo  a  possibilitar  o  
aperfeiçoamento qualitativo do GTR.
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Se você não interagir com os colegas no Fórum, ou apenas concordar com os colegas, 

sem aprofundamento teórico,  apresentando dificuldades de contextualização na sua prática 

pedagógica, será considerado não concluinte da temática. Na atividade Diário, suas reflexões a 

respeito das Produções do Professor PDE devem ser relevantes e condizentes ao material 

disponibilizado nas Temáticas 1 e 2. Dessa forma, o Participante que deixar de realizar UMA 

atividade durante o GTR, não será considerado concluinte.

2. Acompanhamento das ações

Para acompanhar os  feedbacks do Professor PDE sobre as atividades realizadas em 

cada  Temática,  bem  como  o  registro  da  análise  das  interações,  você  deverá  localizar  a 

temática  que  pretende  visualizar  (1,  2  ou  3)  e  clicar  no  link  “Temática”,  do  item 

“Acompanhamento das ações”. 

Para acessar o quadro com resumo geral do acompanhamento realizado durante as 

Temáticas,  você  deverá  clicar  no  ícone disponível  na  lateral  esquerda  da 

página inicial de seu GTR. Ver figura 1.

Dúvidas quanto aos procedimentos acima descritos poderão ser encaminhadas ao seu 

Professor Tutor no Fórum de Dúvidas e/ou Sugestões, disponíveis na página inicial do GTR - 

“Nosso Espaço”.

Bom Trabalho!

Equipe PDE 
gtrpde@seed.pr.gov.br

Figura 1 - Configurações


