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APRESENTAÇÃO
1º Semestre - 2015

 Esta Semana Pedagógica, 
que marca o início dos trabalhos do 
primeiro semestre letivo de 2015 da 
Rede Estadual de Ensino, bem como 
da rede conveniada - foi organizada de 
modo a tratar de temáticas pertinentes 
a todas as instituições. 
 Considerando que alguns temas 
são específicos para as escolas de 
Educação Básica na modalidade 
Educação Especial, e outros são 
do interesse exclusivo do Sistema 
Prisional, as orientações e os materiais 
de apoio estão organizados de três 
formas: materiais e orientações 
destinados ao ensino regular, à 
modalidade Educação Especial e às 
unidades do Sistema Prisional.
 

Cumpre destacar que os temas 
selecionados decorrem de necessidades 
pontuais, advindas do momento 
histórico que demanda sua abordagem 
com urgência, como é o caso das 
discussões relativas ao Plano Estadual 
de Educação no Sistema Prisional. Para 
esse sistema, as orientações e materiais 
que serão usados no dia 05/02 são os 
mesmos indicados para o primeiro dia 
das escolas do ensino regular. No dia 
06/02 os trabalhos serão direcionados 
para a construção do Plano Estadual 
de Educação no  Sistema Prisional, por 
meio de um estudo focado neste plano e 
de sugestões de alterações em seu texto. 
Essas sugestões serão encaminhadas à 
equipe de sistematização, que produzirá 
o documento final a ser enviado ao MEC.



 Nas escolas do ensino regular serão debatidos assuntos relativos à Psicologia da 
Aprendizagem e ao Plano de Ação da escola. 
 Psicologia da Aprendizagem é um tema que será abordado brevemente. A intenção 
é aprofundar estudos nessa área em formações que serão ofertadas pela Seed em 
outros momentos. Trata-se de um campo de pesquisa que afeta diretamente o cotidiano 
das salas de aula e implica nos métodos e técnicas de ensino que serão adotados pelos 
professores. É um tema que precisa sempre ser retomado nos momentos de formação 
continuada, de modo a oportunizar reflexões e despertar a necessidade de buscarmos 
aprofundamento de estudos independentes, bem como realizar discussões conjuntas 
sobre teorias de ensino e de aprendizagem para embasar as atividades pedagógicas 
cotidianas.

 O momento dedicado ao Plano de 
Ação tem por objetivo que cada escola 
se debruce sobre suas problemáticas, 
avanços e desafios, que contribuirão 
para planejar ações a serem 
desenvolvidas ao longo do ano letivo, 
permitirão identificar ações exitosas 
para que sejam mantidas, aperfeiçoadas 
e socializadas, bem como definir ações 
que visam a superação dos desafios. 
Esse momento representa uma 
continuidade dos trabalhos iniciados 
em Semanas Pedagógicas anteriores.
 Nas escolas de Educação Básica, 
na modalidade Educação Especial, 
inicia-se um ciclo de estudos e debates 
sobre questões relativas à alfabetização, 
ao letramento e à relação entre esses 
conceitos, enfatizando aspectos 

teórico-metodológicos, bem como as 
teorias da psicologia da aprendizagem.  
Estudos estes que serão aprofundados 
em outros momentos.
 Esperamos que as discussões 
realizadas nesses dias possam dar 
subsídios para o planejamento no que 
diz respeito às temáticas abordadas.
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