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Momento Período Ação

1º 
Momento: 

manhã

8h00 às 
10h00

Apresentação inicial da direção e do 
mediador da Semana Pedagógica.  Vídeo 

“O papel da família na educação dos filhos”, 
com Mário Sérgio Cortella. 

Em seguida, apresentação do Clipe 
“Escola Que Temos e Como Contribuímos?”

2º 
Momento: 

manhã

10h00 às 
12h00

Dinâmica de Grupo - Leitura do texto 
“A Qualidade da Educação”, de Luiz 

Fernandes Dourado. 
Discussões e sistematização em fichas. 

1º 
Momento: 

tarde 

13h30 às 
15h00

Apresentação das sistematizações de cada 
grupo (quando houver mais de um) e 

sistematização geral da “oficina” 
para apresentação na plenária.

2º 
Momento: 

tarde

15h30 às 
17h00

Plenária com grupos. 
Apresentação das proposições de 

cada “oficina”.

Cronograma

Providências 

iniciais: 

1. Baixar o vídeo “O papel da família 
na educação dos filhos” e o Clipe da 
música “Escola Que Temos e Como 
Contribuímos?”.

2. Preparar apresentação em Power 
Point compatível com o Projeto Político 
Pedagógico da respectiva Instituição de 
Ensino, dados estatísticos (IDEB, taxas de 
aprovação e reprovação, abandono, entre 
outras) e com as Políticas Educacionais da 
SEED/PR, articulados ao Plano de Ação da 
nova equipe de gestão.

3. Imprimir cópias do texto 
“A Qualidade da Educação”, de Luiz 
Fernandes Dourado, (Anexo 1) .

4. Providenciar fichas de cartolina (ou 
papel sulfite) em três cores para cada 
grupo.

5. Providenciar folhas de papel Kraft (para 
elaboração do mural).

6. Dividir os participantes conforme a 
orientação nas atividades.

7. Eleger previamente um coordenador 
por grupo.
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Início dos 

Trabalhos: 

“A Escola que 

temos e a Escola 

que queremos”

 Os trabalhos a serem desenvolvidos 
no segundo dia da Semana Pedagógica têm 
por objetivo realizar uma reflexão com a 
comunidade escolar sobre os vários aspectos 
que envolvem a educação. Para essa ação 
é necessário levar em conta as discussões 
já realizadas nas Semanas Pedagógicas 
anteriores, bem como os desafios apresentados 
na realidade concreta da escola. 
 A Escola que Temos é aquela que possui 
suas próprias características, necessidades, 
produções e conquistas. Enquanto que a 
Escola que Queremos implica em refletir e 
construir estratégias pedagógicas capazes de 
enfrentar as diferentes formas de discriminação, 
preconceitos e situações de violências que 
acometem os sujeitos em suas identidades. 
A Escola que queremos é aquela que propõe 
uma formação de sujeitos autônomos capazes 
de exercer sua cidadania. Portanto, partindo 
do tema “A Escola que Temos e a Escola que 
Queremos”, esta Semana Pedagógica viabilizará 
um debate acerca dos desafios do cotidiano 
escolar e das formas de superá-las.

 

Apresentação inicial dos gestores 

sobre a Semana Pedagógica; 

Sinopses

• Vídeo “O papel da família na educação dos 
filhos”, com Mário Sérgio Cortella;
O filósofo, escritor, educador, palestrante 
e professor Doutor  Mário Sérgio Cortella, 
participou do Programa EPC (Esporte, Política 
e Cidadania), na rádio Catve FM 91,7, no qual 
respondeu indagações de Jorge Guirado, Luiz 
Nardelli e Sérgio Ricardo sobre o papel da 
família na educação dos filhos.

• Clipe da música “Escola Que Temos e Como 
Contribuímos?”
Vídeo resultado das discussões realizadas no 
Seminário “A escola Que Temos e A Escola 
Que Queremos: rumo a Base Nacional Comum 
Curricular”, realizado em Faxinal Céu, de 27 a 29 
de outubro de 2015. 
A música foi composta por alunos da rede 
pública estadual de ensino do Paraná. Este tem 
o propósito de discutir sobre a escola que temos 
e a escola que queremos, tendo como ponto 
de partida as reflexões acerca da Base Nacional 
Comum Curricular.  

Todos os materiais e vídeos 

estão disponíveis no link:  

http://goo.gl/073uk6
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1º Momento

Manhã:

Organização das Atividades 

ATENÇÃO: 

Para a realização das atividades 
propostas sugerimos: 

a) Retomar a programação dos 
trabalhos do segundo dia, seguida da 
apresentação do panorama escolar 
por meio dos dados estatísticos e 
situacionais pelo (a) gestor (a).

b) Divulgar o Plano de Ação da nova 
Gestão. 

c) Encaminhar as discussões e sugestões 
para elaboração ou reestruturação das 
ações da escola. 

Atividade 1

Para esta atividade apresentar em Power Point o Plano de Ação da nova 
equipe de gestão compatível com o Projeto Político Pedagógico da 
respectiva Instituição de Ensino, dados estatísticos (IDEB, taxas de aprovação 
e reprovação, abandono, entre outras) e com as Políticas Educacionais 
da SEED/PR. Após a apresentação, levando em conta os apontamentos 
realizados pelo coletivo, analisar a necessidade de revisão do Plano de 
Ação, de acordo com as expectativas da comunidade escolar. 

Atividade 2

Concluída a atividade 1, apresentar os vídeos “O  papel  da família na educação 
dos filhos” e clipe da música “Escola Que Temos e Como Contribuímos?”, 
como subsídios para as  atividades seguintes.

Atividade 3

Após concluída a apresentação dos vídeos, elencamos algumas orientações 
de trabalho com a finalidade de auxiliar as escolas da Rede Pública Estadual 
de Ensino, na organização referente às atividades. Nesse sentido cabe ao(à) 
mediador (a): 

• Mediar previamente a escolha de um coordenador, por grupo, que 
participará e ficará responsável pela condução das discussões, assim como 
pelo registro das sugestões; 

• Para a realização das atividades propostas, sugerimos que os participantes 
sejam separados em pequenos grupos em ambientes distintos.

Tempo previsto: 02 horas

Cabe ao(à) gestor (a):

Entregar ao coordenador do grupo as cópias do texto “A Qualidade da 
Educação”, de Fernandes Dourado, (Anexo 1), as fichas de cartolina (ou 
papel sulfite) em três cores, para cada grupo e as folhas de papel Kraft (para 
elaboração do mural).
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-

2º Momento

Manhã:

Atividade 1

Neste momento, se iniciarão as atividades 
em grupo. Para estas atividades o(a) 
coordenador(a) escolhido(a) deverá conduzir 
seu grupo para a discussão sobre os vídeos 
e texto selecionados, conforme os passos a 

seguir: 

1. Distribuição do material impresso 
(Anexo 1) 
- Entregar aos participantes do grupo as 
cópias do texto “A Qualidade da Educação”, 
de Luiz Fernandes Dourado, (Anexo 1), as 
fichas de cartolina (ou papel sulfite) em três 
cores, para cada grupo e as folhas de papel 
Kraft (para elaboração do mural).

2. Leitura, discussão e sugestões
- Orientar a leitura e a discussão do texto 
de modo que a mesma seja realizada 
coletivamente. As discussões e sugestões 
serão realizadas posteriormente em cada 
grupo e anotadas nas fichas de cartolina (ou 
papel sulfite). 

- Fomentar e participar das discussões nos 
grupos, tendo como referência as questões 
norteadoras.

Cabe ao coordenador (a) 

de cada grupo:

1 - Considerando as leituras e debates 
dos momentos anteriores, além da 
leitura do texto e vídeos, fomentar 
a reflexão sobre a Escola que 
efetivamente temos.

2 - O texto “A Qualidade da Educação”, 
de Fernandes Dourado, (Anexo 1)  nos 
faz refletir sobre questões importantes 
na Educação, como: 

a) Quem são os sujeitos da escola 
pública ? 

b) Que sujeitos queremos formar? 

c) Qual a importância do processo de 
ensino-aprendizagem para a  formação 
integral do sujeito?

d) Qual o papel de cada um dos sujeitos 
da comunidade escolar nesse processo?

e) Qual a importância do processo 
de formação para os profissionais da 
Educação?

3 - A partir das discussões realizadas 
até o momento sobre o contexto 
educacional, bem como sobre o 
diagnóstico da sua realidade escolar, 
reflita sobre as seguintes questões:

• Qual a escola que temos?

• Qual a escola que queremos?

• Como podemos contribuir para 
enfrentar os desafios apontados?
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Atividade 2

1 - Neste  momento  será iniciada a organização dos painéis conforme 
as sugestões de encaminhamentos e distribuição das fichas de cartolina 
(ou papel sulfite) em três cores para cada grupo. Assim, considerando 
o diagnóstico realizado a partir das discussões anteriores, a atividade 
sugerida possibilita refletir sobre a realidade que temos, os objetivos que 
queremos alcançar e as responsabilidades de cada um dos sujeitos da 
comunidade escolar. Nesse sentido, para a realização desta atividade siga 
as orientações do anexo 2 e sistematize as discussões para apresentação 
no grupo e plenária final.

Tempo previsto: 02 horas

1º Momento

Tarde:

Ainda em grupos, apresentar a 
sistematização realizada no período da 
manhã, como forma de organização 
para possíveis ajustes e plenária final.

Tempo previsto: 02 horas

2º Momento

Tarde:

Atividade 1 

Plenária Final com os grupos - 
Apresentação das sistematizações 
realizadas para a apreciação no grande 
grupo e reflexão sobre os resultados 
apresentados. 

Para a realização da dinâmica de 
grupo, sugere-se a reunião de todos os 
participantes, de todos os grupos, para 
a apresentação das sistematizações 
sobre A Escola que Temos e a Escola que 
Queremos. Para isso, siga as orientações 
a seguir: 
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Apresentação das discussões em plenária

1. Reunir novamente todos os participantes.

2. Os coordenadores dos grupos devem conduzir os trabalhos sobre os resultados 
das discussões feitas em grupos.

3. Os painéis confeccionados pelos grupos deverão ser apresentados por cada 
grupo, com o auxílio do coordenador, com os resultados das discussões para 
apreciação dos demais.

Atividade 2

Para a apreciação do resultado das discussões sobre o tema proposto, 
“A Escola que Temos e a Escola que Queremos”, afixar os painéis no saguão 
da escola, ou outro espaço onde todos possam visualizá-los, com o objetivo 
de manter a reflexão, a responsabilidade e o comprometimento de todos os 
sujeitos da comunidade escolar em atender as necessidades  da coletividade. 

Tempo previsto: 

02 horas


