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Curitiba, 07 de março de 2014.

Prezados(as) Diretores(as)

Respeitando o contido na Resolução Nº 4603 – GS/SEED, de 22 de outubro de 2013,

que normatiza  a execução do Programa de Desenvolvimento  Educacional-  PDE na Rede

Pública Estadual de Ensino no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, para a Turma

PDE 2014, o professor PDE deverá manter estreita vinculação com o estabelecimento de

ensino no qual implementará seu projeto.

Desse modo, no decorrer do primeiro período do PDE, os Conselhos Escolares deverão

apreciar os projetos de seus Professores PDE a fim de verificar a pertinência dos mesmos ao

contexto  escolar,  no  sentido  da  contribuição  para  a  melhoria  da  qualidade  de  ensino  e

aprendizagem nas escolas públicas paranaenses.

Para isso, pedimos  vossa colaboração para a inclusão na agenda das reuniões do

Conselho  Escolar  de  dois  momentos  dedicados  à  análise  e  parecer  de  tais  estudos.  O

primeiro, para apreciação da Intenção de Pesquisa, esta reunião deverá ocorrer antes dos

dias 8 e 9 de maio e, o segundo, para aprovação do Projeto de Intervenção Pedagógica na

Escola, antes do final do primeiro semestre letivo.

Tais reuniões deverão ser registradas em ata do Conselho Escolar, cujas cópias serão

entregues  aos  Professores  PDE.  Neste  sentido,  os  Anexos  I  e  II  deste  documento,

apresentam  sugestões de atas que poderão ser utilizadas pela escola.

Certos da valorosa contribuição dessa Direção e dos Conselhos Escolares no processo

de Formação Continuada do PDE, antecipadamente agradecemos.

 

Prof. Dr. Cassiano Roberto Nascimento Ogliari 
      Coordenador Estadual do PDE    
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 Anexo I – Modelo de Ata

INTENÇÃO DE PESQUISA

Aos________dias  do  mês  de____________do  ano  de_________reuniram-se  nas
dependências do Colégio/Escola _________________________ o(a) diretor(a), presidente do
Conselho Escolar, e demais membros para apreciação da Intenção de  Pesquisa do Professor
PDE _______________________________________________________________________
intitulada:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Após leitura e discussão, o Conselho Escolar:     (  ) deferiu                   (  ) indeferiu

a  Intenção  de  Pesquisa  tecendo  as  seguintes  considerações:_______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

Cumprindo-se todos os propósitos, a reunião encerrou-se na qual eu, Secretário(a)  deste
Conselho,lavrei a ata, lida e assinada por todos os presentes. 

Assinaturas:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                                



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO - SUED

DIRETORIA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS – DPPE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - PDE

 Anexo II – Modelo de Ata

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA

Aos________________dias do mês de ___________________do ano de________________

reuniram-se  nas  dependências  do  Colégio/Escola  __________________________o(a)
diretor(a), presidente do Conselho Escolar, e demais  membros  para apreciação do Projeto de
Intervenção  Pedagógica  na  Escola  do  professor  PDE
___________________________________________________________________________ 
intitulado:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Após leitura e discussão, o Conselho Escolar : (   ) deferiu            (   ) indeferiu

o  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  na  Escola  tecendo  as  seguintes
considerações:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

Cumprindo-se todos os propósitos, a reunião encerrou-se  na qual eu, Secretário(a)  deste
Conselho,  lavrei  a  ata,  lida  e  assinada  por  todos  os  presentes.
Assinatura:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


