
Reunião do Grupo de Apoio 
e 

Acompanhamento do GTR 



Pauta da reunião

 1) Ações para finalização da fase 
de análise do GTR.
 2) Ações diárias para a fase de 
acompanhamento do GTR.
 3) Cronograma de trabalho.
 4) Problemas



AÇÕES FINAIS FASE DE 
ANÁLISE DO GTR

  
Importante concluir para receber a certificação extra de 

32 horas

● Atividade 3 - Orientadores (EOC): Ficha de solicitação de 
intervenção - 3.ª análise 

● Atividade 3- Docentes (EDFC): Relatório de intervenção
● Atividade 4 - Orientadores (EOC) : Relatórios de notas dos 

professores PDE - Fase análise e edição
● Atividade 4: Atividade 4 - Docentes (EDFC): Relatórios de 

notas dos orientadores de curso EaD - Fase análise 



AÇÕES FINAIS – Atividade 3 para Orientadores

1) Orientador (téc. NRE): verificar se cumpriu todas as 4 tarefas da 
Atividade 3 (EOC) e atribuiu conceitos e feedback no EPT (Tarefas 2 e 3)
2) Docente (téc. Seed): atribuir conceito e feedback nas postagens dos 
orientadores (EOC).

 

  

  



AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
l Atribuições dos conceitos nas Atividades atividades realizadas 

pelos professores-tutores e orientadores:
Avaliar o participante até 2 dias úteis após a postagem com os 

conceitos C e NC.



l Todas as postagens da turma que você orienta 
devem ter conceito (C ou NC) e feedback.

AÇÕES FINAIS FASE DE ANÁLISE DO GTR



Intervenção/Feedback e conceito
na Atividade 3 do EPT:

 

Professores PDE que não concluíram as edições até 28/08: 

atribuir “Não Concluinte”. 

Intervenção - prazos para conclusão das edições: 

● Módulo 1: edições concluídas até dia 27/08/2015 (turmas 1 e 2). O 
módulo 1 deve estar com “olhos” abertos e os módulos 2 e 3 com 
“olhos” fechados (em cinza).

● Módulo 2: edições concluídas até 

Turma 1 - 20/09/2015 e Turma 2 - 30/09/2015
● Módulo 3: edições concluídas até 

Turma 1 – 25/10/2015 e Turma 2 - 01/11/2015



3) Docente (téc. Seed): verificar se cumpriu todas as 5 tarefas da 
Atividade 3 (EDFC) e atribuiu conceitos e feedback no EOC (Tarefa 1).

AÇÕES FINAIS – Atividade 3 para Docentes



1) Orientador (téc. NRE): verificar se cumpriu todas as 3 tarefas da 
Atividade 4 (EOC). Seguir os passos do tutorial (link).
2) Docente (téc. Seed): atribuir conceito e feedback nas postagens dos 
orientadores (EOC).

AÇÕES FINAIS – Atividade 4 para Orientadores



3) Docente (téc. Seed): verificar se cumpriu todas as tarefas da Atividade 4 
(EDFC). Seguir os passos do tutorial (link).

AÇÕES FINAIS – Atividade 4 para Docentes



Verifique seus  
conceitos e 
feedbacks  

No espaço em que recebe 
orientações:
 
* Orientadores - no Espaço do 
Orientador de Curso EaD (EOC) 

 * Docentes - no Espaço do 
Docente (EDFC)



AÇÕES DIÁRIAS

Acessar o ambiente e-escola diariamente (dias úteis):

1) No espaço em que recebe orientações: 

 1.1 Acessar o Quadro de avisos e Atividade 5 -  
Orientadores no Espaço do Orientador de Curso EaD 
(EOC) e Docentes no Espaço do Docente (EDFC)  e 
seguir as orientações postadas;

1.2 Seguir o Cronograma de trabalho.

1.3 Realizar as Atividades solicitadas no período. 



AÇÕES DIÁRIAS
2) No espaço em que posta orientações 
Orientadores (EPT) e Docentes (EOC):
 

2.1 Acessar o fórum Fale com o Orientador  e a Atividade 4  
(Orientadores) ou fórum  Fale com o Docente e a Atividade 5 
(Docentes) para responder as dúvidas postadas, em até 2 dias úteis.

2.2 Utilizar o Quadro de avisos para o repasse de orientações e 
lembretes sempre que for orientado ou quando sentir necessidade.

2.3  Avaliar as atividades realizadas pelos professores-tutores e 
orientadores em até 2 dias úteis após a postagem.

3) No espaço em que acompanha                                       
Orientadores (GTR) e Docentes (EPT) 

3.1 Preencher a ficha de acompanhamento. 



 

 

“Fale com o Orientador” e Atividade 4 



Turma que orienta: responder dúvidas dos participantes. 
Turma que é participante: postar suas dúvidas e sugestões.  

“Fale com o Docente” e Atividade 5  



Quadro de avisos
l Turma que orienta: repasse de orientações e lembretes sempre 

que for orientado ou quando sentir necessidade. 
l Turma que é participante: seguir as orientações postadas.  



Quadro de avisos
ATENÇÃO PARA POSTAGEM – TURMAS 1 e 2 

Orientador e Docente que atende GTRs das duas turmas: antes de 
postar o aviso, observar para qual grupo está mandando.



Disponível na aba Fase de Acompanhamento 
do Espaço em que recebe orientações.  

Cronograma de trabalho





ATIVIDADES NO ESPAÇO DO ORIENTADOR 
(EOC)

Atividades dos Orientadores: descrevem o passo a passo de todo 
o acompanhamento do GTR.



.

ATIVIDADES NO ESPAÇO DO DOCENTE 
(EDFC)

Atividades dos Docentes: descrevem o passo a passo de todo 
o acompanhamento do Espaço do Professor -tutor.



Docentes: Acompanhamento dos Orientadores de Curso EaD. 

Atividades dos Docentes

Planejamento, informação 
de ações realizadas e 
orientações pessoais 

Ações para o acompanhamento 
e postagem da ficha 



1) Verificar e cumprir as 3 tarefas da Atividade 5.
2) Postar a ficha de acompanhamento (Tarefa 1) na Atividade 6.   

Atividade 5 e 6 - Docentes

Sugestão 
de Cronograma



Orientadores: Acompanhamento dos professores-tutores PDE. 

Atividades dos orientadores

Planejamento, 
informação 
de ações realizadas e 
orientações pessoais 

Ações para o acompanhamento 
e postagem da ficha



Orientador : realizar as 4 tarefas propostas na Atividade 5.

Atividade 5 - Orientadores

Sugestão 
de Cronograma



Orientadores: Realizar as Atividades solicitadas no período (EOC).
Docentes: Atribuir conceitos e feedbacks (no EOC). 

Atividades dos orientadores



Atividade 6 - Orientadores



Ficha de Acompanhamento dos Professores-tutores
é preciso fazer download da Ficha de Acompanhamento ou fazer uma cópia 

em seu Drive. No final do período, postar na Atividade 6. 

Atividade 6 - Orientadores

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRPldzBdIVyWvrYnfiCQiXpRFRFgG7-e4f9qdARzozw/edit#gid=1478177933


Orientador e Docente que atende GTRs das Turmas 1 e 2 : é possível 
visualizar as atividades separando integrantes de cada turma a partir da 

caixa de seleção “Grupos separados”acima das atividades.

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES – 
Fase Acompanhamento



Atividades 7 e 8 - orientadores
l Orientações na próxima reunião - Escola Interativa.

Escola Interativa 
02/10



Atividades 7 e 8 - docentes
l Orientações na próxima reunião - Escola Interativa.

Escola Interativa 
02/10



Problemas com o e-escola
Preencher formulário disponível nas turmas Espaço 



 

Intervenção junto a professores PDE
Orientadores: se for necessário que o docente realize intervenção junto ao
professor-tutor PDE, fazer download, preencher e postar a ficha 
disponível na Atividade opcional e comunicar o docente via e-mensagem.



Cristiane Rodrigues de Jesus 
Fernanda Mariano Zacarias

CEaD Web/ Seed-PR

eadseed@seed.pr.gov.br

(41) 3277 7367

l  

mailto:eadseed@seed.pr.gov.br
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