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MENSAGEM DO VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Flávio Arns

Amigos e amigas,

O início do ano escolar é o momento de, juntos, pensarmos 
nos desafios e nas expectativas que temos em relação a 
cada uma de nossas escolas. A Semana Pedagógica, que 
neste ano tem como temática “Repensar o Currículo na 
Perspectiva dos Sujeitos da Escola e da Prática Pedagógica”, 
é uma oportunidade fundamental para buscarmos essa 
reflexão, sempre de forma coletiva, envolvendo todos os 
que se relacionam com o universo da escola: professores, 
equipe pedagógica, funcionários, APMF, Grêmios e toda a 
comunidade escolar. 

Certamente, teremos assuntos e temas que não podem 
deixar de ser avaliados e discutidos. Este é também um 
momento de planejamento, em que deveremos definir e 
esclarecer as metas que pretendemos atingir no decorrer do 
ano letivo de 2014. 

O tema que trabalharemos neste ano evidencia a 
importância de um currículo que considere a diversidade dos 
sujeitos presentes na escola e de uma prática pedagógica 
que promova o desenvolvimento dos alunos, valorizando 
suas potencialidades e despertando seu interesse na 
busca do conhecimento. Este debate deve movimentar 
toda a comunidade escolar. Todos somos responsáveis e 
fundamentais nesse processo. 

Neste momento, que é de reflexão e de inspiração para 
novos rumos, todos nós devemos pensar nos caminhos que 
podemos seguir para avançar em qualidade, enriquecendo 
nosso trabalho e construindo, conjuntamente, soluções para 
os desafios que queremos superar. Não temos dúvida de que 
o diálogo e a união de esforços fazem a diferença. 

Esperamos que a Semana Pedagógica propicie às 
nossas escolas a oportunidade de integração de todos a favor 
do objetivo que nos une: oferecer uma educação pública de 
qualidade para todos.

Bom trabalho e um excelente ano! 
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MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE DA EDUCAÇÃO

Eliane Terezinha Vieira Rocha

Caros colegas, profissionais da educação.

Nesta Semana Pedagógica de 2014, em continuidade ao 
trabalho desenvolvido pelas escolas da Rede Estadual de Educação 
em 2013, pretendemos aprofundar a cultura de planejamento 
educacional, além de refletir sobre os elementos fundamentais do 
trabalho pedagógico e elaborar coletivamente estratégias e planos 
de ação para uma educação de qualidade. 

Assim, no primeiro dia de atividades, o foco dos trabalhos 
será a reformulação do Plano de Ação da Escola, considerando as 
análises dos dados específicos de cada instituição e a centralidade 
dos indicadores que expressam a dimensão ensino-aprendizagem. 
Os Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas e os 
indicadores do Sistema de Avaliação do Estado do Paraná (Saep) 
-  aprovação, aprovação pelo conselho e abandono - também serão 
considerados nessa atividade.

No segundo dia, as atenções se voltarão para a reflexão e os 
debates acerca das relações entre os diversos sujeitos escolares. 
Nesse dia, trazemos, entre outras contribuições, as ideias do 
Professor Miguel Arroyo.

Dando sequência ao dia anterior, no terceiro e quarto dias 
de trabalho, propomos relacionar o desafio do respeito pleno à 
diversidade dos sujeitos da escola pública ao currículo efetivamente 
praticado. Como subsídios, trazemos as ideias de grandes 
pedagogos e intelectuais da educação, tais como João Luiz 
Gasparin e Nereide Saviani, além de outros recursos pedagógicos.

Concluindo a Semana, a proposta para o quinto dia de trabalho 
está centrada na elaboração, de forma articulada, dos Planos de 
Trabalho Docente (PTDs). Para colaborar com os trabalhos desse 
dia, os departamentos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) 
disponibilizaram uma série de documentos e registros voltados às 
especificidades das diferentes modalidades e formas de oferta de 
ensino.

Ao longo das atividades, os coletivos também receberão 
informações gerais, de natureza institucional e pedagógica, quanto 
às políticas e aos programas educacionais já implementados e/ou 
em fase de implementação na Rede Estadual de Educação do 
Paraná.
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Orientação das atividades
 
 A semana pedagógica 
pressupõe um trabalho 
coletivo, com a parti-
cipação de todos os 
sujeitos do cotidiano 
escolar, o que se 
constitui num dos 
pilares da gestão 
democrática. Nes-
te primeiro dia de 
trabalho, as dis-
cussões buscam 
refletir a realidade 
da escola e seu en-
torno com o objetivo de 
identificar situações que 
promovam o envolvimento 

de todos os segmentos da comunidade 
escolar com a qualidade do processo pe-
dagógico e da aprendizagem.
 Ressaltamos que a atuação da di-
reção como articuladora dos processos 
educativos que acontecem na escola 
é fundamental para uma gestão demo-
crática. Nesse sentido, sua presença na 
condução de todos os trabalhos desen-
volvidos na semana pedagógica é es-

sencial.
 Na semana pedagógica de 

2014, os participantes po-
derão comentar as discus-

sões do dia, apresentar 
sugestões e/ou dúvidas 
sobre as temáticas dis-
cutidas e, ainda, so-
cializar experiências e 
produções desenvol-
vidas. Isso pode ser 
feito por meio do Aten-

dimento on-line e em 
“murais virtuais” específi-

cos para cada dia, disponi-
bilizados no Portal Dia a Dia 

Educação.

1º DIA03.02.14
SEGUNDA-FEIRA

Este roteiro de trabalho tem a finalidade 
de auxiliar o orientador local da semana 
pedagógica no desenvolvimento das ati-
vidades.

Acesse o Atendimento on-line
através do endereço:

http://goo.gl/BX26K2

Atenção:

 A Seed dará continuidade às discussões 
iniciadas nessa semana e, para tal, informa-
mos que a partir da segunda quinzena de 
março serão organizados eventos por meio 
da Escola Interativa – ação que tem por prin-
cípio a transmissão de conferências ao vivo 
e on-line com integração de vídeo e chat. 
 Estas conferências serão realizadas por
áreas de conhecimento, com o objetivo de orien-
tar e tirar as dúvidas surgidas na elaboração do 
plano de trabalho docente. Também serão reto-
mados, por meio da Escola Interativa: o plano 
de ação da escola e a análise dos indicadores re-
alizados durante a semana pedagógica; e o con-
selho de classe com o objetivo de contribuir com 
os processos de avaliação da aprendizagem.

 No primeiro dia da semana pedagó-
gica disponibilizaremos o Atendimento 
on-line, para que sua escola apresente 
sugestões e/ou dúvidas sobre as ques-
tões discutidas nesta segunda-feira.                      
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Orientação de acesso aos vídeos

 Durante esta semana, se o servidor 
do Paraná Digital de sua escola tiver espa-
ço suficiente, os vídeos estarão disponíveis 
no diretório público “Semana Pedagógica 
2014”. Neste caso, os responsáveis pela 
escola não precisam efetuar o download, 
bastando fazer a gravação em pen-drive. 
Caso haja algum problema técnico será ne-
cessário efetuar o download dos arquivos 
no endereço a seguir: 

 Esse primeiro momento é dedicado 
a questões internas da escola e à aber-
tura da semana pedagógica. 

Atividade 1
Informes gerais da escola

 Com todo o coletivo escolar reu-
nido, os trabalhos serão iniciados pela 
direção e equipe pedagógica com os in-
formes gerais, como, por exemplo: apre-
sentação dos funcionários novos (caso 
haja); mudanças realizadas na escola; e 
outras informações que a direção, equi-
pe pedagógica e outros setores da es-
cola julgarem necessários para um bom 
andamento pedagógico da escola. 

Atividade 2
Abertura oficial da semana pedagógica

Providências iniciais:

• O administrador local  (Adm. local) 
deverá providenciar um ambiente 

com ponto de internet ou Wi-Fi, para 
que sejam projetados os vídeos;

• Providenciar a gravação dos vídeos 
em pen-drive.

  Após os informes gerais, apre-
sentar os vídeos das mensagens 
institucionais:

a)  Vídeo do Governador Beto  Richa;

b) Vídeo do Vice-Governador e Secretá-
rio de Estado da Educação Flávio Arns;

c)  Vídeo da Superintendente de Educa-
ção Eliane Terezinha Vieira Rocha;

d) Outros vídeos institucionais.

Portal Dia a Dia Educação:

http://goo.gl/lIZj96Acesse os vídeos na página da semana 
pedagógica, através do endereço:

http://goo.gl/lIZj96
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 Após a exibição dos vídeos, o dire-
tor deverá apresentar o cronograma da 
semana pedagógica (ANEXO 1), que 
está disponível ao final deste roteiro, e 
poderá também ser acessado no Portal 
Dia a Dia Educação.

 O trabalho neste 2º momento con-
siste na retomada das ações de 2013 e 
início da reformulação do plano de ação 
de 2014, e está organizado em 3 (três) 
atividades:

Atividade 1 – Realizar o diagnóstico das Ações 
da escola com levantamento de indicadores de 
qualidade.

 Com o objetivo de contribuir com o 
planejamento para as ações de 2014, a 
Seed compilou o “Formulário para análi-
se de indicadores de qualidade da edu-
cação”, o qual, para seu preenchimen-
to, deverá contar com a participação de 
todos os segmentos que compõem a 
comunidade escolar: equipe diretiva e 
pedagógica, professores, agentes edu-
cacionais, pais e alunos.
 Neste primeiro momento, esse for-
mulário será preenchido pelos partici-
pantes da semana pedagógica e pos-
teriormente pelo grêmio estudantil e 
APMF, por meio de reuniões a serem 
convocadas pela direção. As informa-
ções apresentadas nesses formulários 
serão encaminhadas para a Seed de 
forma eletrônica.

Providências iniciais:

  A direção e equipe pedagógica 
devem seguir os passos abaixo:

•  Imprimir cinco cópias do Formulário 
para análise de indicadores da qua-
lidade na educação (ANEXO 2);

•  Providenciar três jogos de canetas 
hidrocor, lápis de cor ou outro ma-
terial para colorir as respostas com 
as cores: verde, amarela e verme-
lha.

Após as providências iniciais realizar 
as seguintes atividades:

a) Explicar os objetivos da atividade 
e dividir os participantes da semana 
pedagógica em grupos, por segmen-
to, da seguinte forma:

•  Grupo 01 – Equipe de direção e 
equipe pedagógica. 

Acesse o cronograma da semana 
pedagógica através do endereço:

http://goo.gl/lIZj96

2º MOMENTO03.02.14
SEGUNDA-FEIRA
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•  Grupo 02 – Professores da es-
cola.

 
•  Grupo 03 – Agentes educacionais 

I e II.
 

b) Entregar o questionário e o jogo de 
canetas para cada grupo.

c) Cada grupo deverá se organizar 
para responder o questionário no pe-
ríodo aproximado de uma hora, da se-
guinte forma:

• Eleger um coordenador, o qual 
deverá ler as instruções do 
documento.

• O coordenador do grupo deve-
rá ler as questões e registrar as 
respostas das questões conforme 
consenso do grupo, tomando cui-
dado para que todas as perguntas 
sejam respondidas.

• Ao final do tempo estipulado, o 
coordenador do grupo deverá en-

tregar o questionário totalmente 
preenchido para a equipe peda-
gógica.

Providências posteriores:

a) A direção deverá convocar os repre-
sentantes dos segmentos da escola 
(pais e alunos) para realizar a mesma 
atividade, no máximo até a segunda se-
mana de aulas (até dia 21/02), com os 
seguintes grupos:

• Grupo 04 – Grêmio estudantil e/ou 
representantes de turmas.

• Grupo 05 – APMF.

b) Após o preenchimento do questioná-
rio por todos dos cinco grupos, a equipe 
pedagógica deverá realizar os seguin-
tes procedimentos:

• Fazer a transcrição do resultado da 
análise dos indicadores para a ta-
bela do resultado da análise dos 

indicadores (ANEXO 3) e divulgar 
a tabela no mural da escola.

• Transcrição on-line dos dados de 
todos os questionários, até 24 de 
fevereiro. As orientações para 
trancrição estarão disponíveis na 
página da Semana Pedagógica.

Atividade 2 – Analisar e refletir os resultados do 
Saep e dados do rendimento escolar disponíveis 
no Consulta Escolas.

  Essa segunda atividade propõe 
divulgação, análise e reflexão dos resul-
tados do Saep alcançados pela escola, 
bem como  dos dados do rendimento 
escolar do Consulta Escolas. Os resul-
tados do Saep estão disponíveis on-li-
ne, nomeados como Resultados por 
escola e Resultados por aluno. Essa 
atividade compreende a análise dos re-
latórios intitulados Resultados por es-
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cola. Com relação ao Rendimento es-
colar, deve-se analisar e comparar os 
resultados de 2012 e 2013. Esses dados 
estão disponíveis on-line no Consulta 
Escolas do Portal Dia a Dia Educação
( http://goo.gl/moCHvm ).  Como se trata da 
análise e reflexão dos dados gerais da 
escola, essa atividade deverá contar 
com a participação de todos os 
segmentos que compõem 
a comunidade escolar, 
participantes da sema-
na pedagógica: equipe 
diretiva e pedagógica, 
professores e agen-
tes educacionais I e II, 
isso porque o objetivo 
dessa atividade é forne-
cer subsídios para que os 
segmentos sugiram ações 
para o plano de ação da escola. 
  Quanto ao relatório intitulado 

Resultados por aluno, do Saep, esses 
não serão trabalhados durante a sema-
na pedagógica. No entanto, informamos 
que por meio desse relatório é possível 
obter dados para identificar em quais 
descritores de língua portuguesa e ma-
temática cada turma avaliada apresentou 

maior ou menor percentual de acer-
tos,possibilitando assim iden-

tificar quais os conteúdos
dessas disciplinas ne-

cessitam de um traba-
lho metodológico es-
pecial. Nesse sentido, 
sugerimos que em 
um outro momento – 

durante a hora ativi-
dade dos professores 

de língua portuguesa e 
matemática, por exemplo – a 

equipe pedagógica organize análise
e discussão dos relatórios gerados.

  Por fim, salientamos que no decor-
rer desta atividade, a direção e a equipe 
pedagógica poderão utilizar as revistas 
pedagógicas do Saep, já encaminhadas 
para a escola por meio dos NRE no final 
do ano de 2013.

Providências iniciais:
 
a) Acessar os Resultados por escola no 
site do Saep, utilizando a senha já dispo-
nibilizada para o diretor a sua escola.

b) Fazer o download dos arquivos PDF de 
cada ano/série e disciplina das edições 
2012 e 2013, os quais comparam os da-
dos de sua escola, os do Estado, NRE e 
município.

Acesse os resultados do Saep
através do link:

http://goo.gl/RJojCn
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c) Preparar uma apresentação comparati-
va para análise dos dados por disciplina e 
ano/série, dividindo os arquivos PDF em:

• Língua portuguesa – 6º e 9º ano do 
ensino fundamental e 1º e 3º ano do 
ensino médio. 

• Matemática – 6º e 9º ano do ensino 
fundamental e 1º e 3º ano do ensino 
médio. 

d) Acessar o rendimento escolar por meio 
do Consulta Escolas, seguindo as instru-
ções abaixo.

e) Extrair os dados de aprovação, re-
provação e abandono de 2012 e apro-
vação (total de aprovados e aprovados 
por conselho de classe), reprovação e 
abandono de 2013.

f) Preparar uma apresentação compa-
rativa de análise dos dados de 2012 e 
2013 com os totais referentes ao en-
sino fundamental e ensino médio de 
cada indicador: aprovação, reprova-
ção e abandono.

g) Preparar uma apresentação com os 
dados de 2013, por ano/série, de cada 
indicador: aprovados (total de aprova-
dos e aprovados por conselho de clas-
se), reprovação e abandono de 2013.

Após essas providências, iniciar a 
análise dos dados do Saep, conforme 
orientações a seguir:

a) Reunir todos os participantes da se-
mana pedagógica e explicar os objeti-
vos dessa atividade.

b) Apresentar, analisar e promover 
uma reflexão dos resultados de cada 
ano/série e disciplina das edições 
2012 e 2013, explicando e discutindo 
cada item dos arquivos que compõem 
os resultados, conforme a seguir:

6) Para acessar os dados de apro-
vação, reprovação e abandono de 
2012, clique em “Rendimento esco-
lar - Dados oficiais - Censo/Inep”;
7) Para acessar os dados prelimi-
nares de aprovação (total de apro-
vados e aprovados por conselho de 
classe), reprovação e abandono de 
2013, clique em “Rendimento esco-
lar - Dados preliminares”.

1) Acesse o link
http://goo.gl/OgwZGQ;
2) Clique no nome de seu NRE;
3) Clique no nome de seu município;
4) Clique duas vezes no nome de 
sua escola;
5) Em “Informações” (logo abaixo do 
mapa de localização de sua escola), 
clique em “Indicadores educacio-
nais”;
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1. Proficiência média – Permite comparar a proficiência da escola com as 
médias do Estado, do NRE e do município. O objetivo é proporcionar uma 
visão das proficiências médias e posicionar nossa escola em relação a essas 
médias.

2. Participação – Informa o número estimado de alunos para a realização do 
teste e indica quantos, efetivamente, participaram da avaliação no Estado, no 
NRE, no município e na nossa escola.

3. Evolução do percentual de estudantes por padrão de desempenho 
(abaixo do básico, básico, adequado, avançado – atenção para a legenda logo 
abaixo da primeira página dos arquivos, indicando as cores para cada padrão 
de desempenho) – Permite acompanhar o percentual de alunos distribuídos 
por padrões de desempenho na avaliação, no Estado, NRE, município e 
escola.

4. Percentual de alunos por nível de proficiência e padrão de desempenho 
– Apresenta a distribuição dos alunos ao longo dos intervalos de proficiência 
no Paraná, NRE, município e escola. Os gráficos permitem identificar o 
percentual de alunos para cada nível de proficiência (escala) em cada um dos 
quatro padrões de desempenho.

c) Para a apresentação, discussão e re-
flexão dos dados com o grande grupo, 
sugerimos algumas questões para dia-
logar no coletivo:

• A proficiência média (item 1) da 
escola em relação ao Paraná, NRE 
e município está maior ou menor? 
Quais ações são necessárias para 
que essa proficiência melhore? 
Como todas as áreas/disciplinas e 
segmentos da comunidade escolar 
podem contribuir para tal?

• Qual foi a porcentagem de parti-
cipação (item 2) dos estudantes 
de nossa escola? Se foi abaixo de 
90%, quais ações são necessárias 
para que todos participem?

• Quanto à evolução do percentual 
de estudantes  por  padrão  de  
desempenho   (item 3), em nossa 
escola, qual é o padrão de desempe-
nho que apresenta a maior porcen-
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tagem: abaixo do básico, básico, 
adequado ou avançado? E qual 
é o padrão de desempenho que 
apresenta a menor porcentagem? 

• Quanto ao percentual de alu-
nos por nível de proficiência e 
padrão de desempenho1 (item 
4) da escola, em quais níveis de 
proficiência encontra-se a maioria 
dos estudantes? Quais os níveis 
de proficiência indicam menos es-
tudantes? Quais ações são neces-
sárias por parte de todas as áreas/
disciplinas e segmentos da comu-
nidade escolar com vistas a contri-
buir para que a maioria dos estu-
dantes de nossa escola alcance os 
padrões de desempenho adequa-
do e avançado?

Para discussão e reflexão dos dados do 
Consulta Escolas:

a) Apresentar e promover uma reflexão 
dos indicadores educacionais de sua 
escola, presentes no Consulta Escolas: 
Rendimento escolar – Dados oficiais 
– Censo/Inep e Rendimento escolar – 
Dados preliminares

b) Para a apresentação, discussão e re-
flexão dos dados para o grande grupo, 
sugerimos:

• comparar as taxas de aprovação, 
reprovação e abandono de 2012 e 
2013 do ensino fundamental e en-
sino médio, identificando quais os 
progressos e/ou retrocessos obti-
dos pela escola; 

• apresentar e discutir sobre as taxas 
de aprovação (total de aprovados e 
aprovação por conselho de classe), 
reprovação e abandono de cada 
ano/série do ensino fundamental e 
ensino médio do ano de 2013.

• questão para reflexão com o gran-
de grupo: Com base na análise dos 
indicadores de qualidade da edu-
cação, resultados do Seap e dados 
do rendimento escolar, quais ações 
são necessárias por parte de todas 
as áreas/disciplinas e segmentos 
da comunidade escolar para a me-
lhoria da aprendizagem dos alu-
nos?

Atividade 3 – Iniciar a elaboração do plano de 
ação.

 A terceira e última atividade desse 
segundo momento tem como objetivo o 
início da elaboração do plano de ação 
2014 de sua escola e deverá contar com 
a participação dos seguintes segmentos 
que compõem a comunidade escolar: 
equipe diretiva e pedagógica, professo-
res e agentes educacionais. Para tanto, 
ao propor as ações, cada grupo da esco-
la deve ter como base o projeto político 
pedagógico da escola e as discussões e 
reflexões realizadas nas atividades 1 e 2.

1.  Percentual que apresenta com mais clareza a porcentagem de alunos de cada nível de proficiência (escalas de 0 a 150, de 150 a 175, etc.)
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 A conclusão do plano de ação 2014 
será realizada pelos representantes de 
cada segmento que compõe o conselho 
escolar, em uma reunião desse colegia-
do a ser convocada pela direção.

Providências iniciais:

• Ter em mãos o documento Grandes 
desafios e plano de ação, elaborado 
pela escola na semana pedagógica 
de 2013.

• Imprimir cópias do novo modelo de 
plano de ação da escola (ANEXO 
4), de acordo com a quantidade de 
grupos que planejar para a atividade.

Após as providências iniciais, realizar 
as atividades a seguir:

a) Apresentar aos participantes o novo 
modelo de plano de ação da escola 
(ANEXO 4), comentando as dimensões 
e os itens para debate de cada dimen-

são2 e a importância do plano de ação 
para a escola.

b) Retomar e ler o documento Grandes 
desafios e plano de ação, de 2013, e 
proceder a discussão das ações pro-
postas naquele momento, identificando 
avanços e aspectos a serem melhora-
dos.

c) A partir das discussões, iniciar a elaboração 
do plano de ação para o ano de 2014, 
dividindo os participantes da semana 
pedagógica em grupos, de maneira que 
cada grupo seja composto por repre-
sentantes de todos os segmentos da 
escola.

d) Entregar uma cópia do novo modelo 
de plano de ação (ANEXO 4) para cada 
grupo.

e) Cada grupo deverá se organizar para 
eleger um coordenador, o qual deverá 
registrar as sugestões conforme con-

senso do grupo.

f) Ao final dessa atividade, o coordena-
dor do grupo deverá entregar a propos-
ta inicial para o plano de ação para a 
equipe pedagógica.

Providências posteriores:

• A direção deverá convocar uma 
reunião com o conselho escolar, 
no máximo até a segunda semana 
de aulas (até dia 21/02) para aná-
lise das ações propostas por cada 
grupo, contribuições, finalização e 
aprovação do documento.

• Ao final desse processo, a equi-
pe pedagógica enviará o plano de 
ação da escola até dia 27 de fe-
vereiro, por arquivo digital, ao seu 
NRE, de acordo com orientações a 
serem repassadas por este órgão 
posteriormente.

2.  Dimensões: gestão escolar democrática, prática pedagógica, avaliação, acesso permanência e sucesso. Itens de cada dimensão: problema/desafio, causa do problema, ações, recur-
sos, cronograma, participantes da ação e metas para 2014.
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Encerramento das atividades do dia
 
 Às 17 horas, a equipe pedagógica 
deverá reunir o coletivo da escola para 
assistir (ao vivo) o pronunciamento de 
encerramento do dia, com o Diretor 
da Diretoria de Políticas e Programas 
Educacionais (DPPE), Prof. Eziquiel 
Menta, que apresentará uma síntese dos 
trabalhos realizados e fará comentários 
sobre as atividades do próximo dia. 

Observação:

03.02.14
T A R D E 3º MOMENTO

Na impossibilidade de assistir ao vivo, 
sugere-se fazer o download do vídeo 
para que os participantes da semana 
pedagógica possam assistir na manhã 
seguinte. O vídeo estará disponível para 
download, após a exibição ao vivo, no 
endereço:

http://goo.gl/lIZj96


