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Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Av. Água Verde, 2140 - Vila Izabel - CEP 80240-900 - Curitiba - PR

CRONOGRAMA DE TRABALHO

1º dia – 04/02/2013

Manhã

•	 Abertura: apresentação dos vídeos com as mensagens do 
Governador Beto Richa, Vice-Governador e Secretário da 
Educação Flávio Arns e Superintendente da Educação Eliane 
Terezinha Vieira Rocha

•	 Equipe diretiva da escola: apresentação e análise do Plano de 
Ações da direção proposto para a gestão 2012/2014

•	 Equipe diretiva e equipe pedagógica da escola: apresentação das 
diretrizes do trabalho a ser desenvolvido na Semana Pedagógica 
– fevereiro 2013

•	 Vídeo “Resgate do papel do educador” (Renato Casagrande)
•	 Vídeos Patrulha Escolar / Paraná Sem Corrupção / Brigada de 

Incêndio / Defesa Civil

Tarde
•	 Vídeo “O desafio da qualidade da Educação” (Celso Vasconcellos)
•	 Anexo 1: Desenvolvimento da cultura de planejamento e 

qualidade do ensino: subsídios para a prática pedagógica
•	 Anexo 2: Discussões acerca da realidade escolar

2º dia – 05/02/2013

Manhã

•	 Vídeo “Gestão escolar” (Renato Casagrande)
•	 Vídeo PDE Interativo, ferramenta de planejamento e gestão 

educacional
•	 Apresentação e análise dos resultados 2012, comparando-os com 

os resultados 2010/2011: aprovação, aprovação por Conselho 
de Classe, reprovação, abandono/evasão e distorção idade-série

•	 Anexo 3: Diagnóstico: análise da realidade escolar a partir do 
PDE Interativo

Tarde
•	 Continuação do trabalho de análise dos resultados 2012
•	 Elaboração do Planejamento Educacional da unidade escolar
•	 Anexo 4: Planejamento Educacional - Grandes desafios e Planos 

de Ação por dimensão
3º dia – 06/02/2013

Manhã
•	 Retomada dos Documentos Orientadores do currículo: leitura e 

discussão (em grupos) 
•	 Atividades organizadas de acordo com a especificidade da escola

Tarde •	 Plenária e apresentação da análise dos documentos e 
sistematização das discussões

4º e 5º dias – 07 e 08/02/2013
•	 Vídeo “Gestão de sala de aula” (Celso Vasconcellos)
•	 Orientações gerais para organização do Plano de Trabalho Docente


