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1º dia

Data Momento Período Ação

22/02

1º 
Momento:

manhã

ATIVIDADE 1 – Acolhida e apresentação da 
Semana Pedagógica.

ATIVIDADE 2 – Vídeos institucionais.

ATIVIDADE 3 – Imagem: análise e discussão em 
grupo.

2º 
Momento:

tarde
ATIVIDADE 4 – Texto: Escolas de Educação Básica, 
na modalidade Educação Especial - A Opção Do 
Paraná (Anexo I) – Leitura e debates.

23/02

3º 
Momento: 

manhã

ATIVIDADE 5 – Filme: Charles Chaplin “Tempos 
Modernos”.

ATIVIDADE 6 – Texto: “Quero uma escola
retrógrada” – Rubem Alves.

ATIVIDADE 7 – Apresentar o resultado obtido de 
cada grupo para a plenária.

4º 
Momento: 

tarde

ATIVIDADE 8 - Retomar a discussão da manhã e 
apresentar o resultado por meio de uma síntese 
dos trabalhos.

ATIVIDADE 9 – Em grupos menores discutir o 
tema – O FAZER PEDAGÓGICO. 

24/02

5º 
Momento: 

manhã ATIVIDADE 10 – Análise e estudo: GRÁFICOS E 
MAPA CONCEITUAL

6º 
Momento

tarde

ATIVIDADE 11 – Dinâmica de forma lúdica e 
improvisada sobre a “História de silabação”.

ATIVIDADE 12 – Texto: “Trabalhando com textos 
na alfabetização” (Anexo IV) – leitura e debates.

ATIVIDADE AVALIATIVA – que será encaminhada 
para NRE e SEED

Cronograma

A escola que tínhamos, 

a escola que temos e a 

escola que queremos...   

Em consonância com as Escolas do Ensino 
Comum, que refletirão sobre o mote “A escola que 
temos e a escola que queremos”, o Departamento 
de Educação Especial, na 1ª Semana Pedagógica de 
2016, objetiva a continuidade da formação e reflexão 
dos professores das Escolas de Educação Básica, 
na modalidade  Educação Especial, priorizando 
o pensar sobre o espaço educacional no qual se 
organiza a escola, de como era constituída (a escola 
que tínhamos), como se apresenta hoje (a escola que 
temos) e como poderá ser projetada (a escola que 
queremos). 

A discussão aberta da escola que queremos 
é imprescindível para que se defina  uma linha de 
ação que traduza o que é prioritário para o efetivo 
trabalho escolar, a importância de se conhecer os 
métodos de alfabetização relacionados ao processo de 
aprendizagem. Para tanto, estas propostas, estudos e 
discussões estarão em debate nas próximas Semanas 
Pedagógicas e na Formação em Ação até 2018, bem 
como a compreensão das concepções de educação, 
que prima pela organização de uma proposta curricular 
consonante à ação pedagógica, pensada para aquele 
(a) estudante que se deseja formar nas escolas 
especializadas. 

Os estudos da 1ª Semana Pedagógica de 
2016 estão divididos em seis momentos, por 
meio de atividades individuais, em pequenos 
grupos e em plenária. As estratégias de trabalho 
compreendem vídeos, leitura de textos, debates, 
produções escritas e dinâmicas que servirão de 
subsídios para as atividades. 

Bom trabalho a todos!
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                1º Momento

       Manhã

Atividade 1

• Acolhida e apresentação da Semana Pedagógica, abrindo o 
ano letivo de 2016

-  Apresentação da equipe de trabalho.
-  Apresentação do espaço escolar, caso haja professores ou   
    funcionários novos.
-  Demais atividades internas que considerar necessárias.

• Todos os profissionais da escola participam em um único 
grupo. 

Atividade 2

Vídeos institucionais
• Antes de iniciar a exibição, o pedagogo deve conhecer as 

informações e a sinopse dos vídeos que serão apresentados.
      - Secretária
      - Superintendente
• O vídeo deverá ser exibido ao grupo, de acordo com a 

tecnologia disponível na escola (projetor multimídia, DVD, 
computador).

• Providenciar cópias dos textos para todos os participantes.

Atividade 3

• Imagem  Analisar e discutir
• A partir do pressuposto da escola que queremos, o pedagogo 

ou medidor deverá utilizar a imagem proposta para estimular 
uma análise e reflexão sobre a forma de atuação de todos os 
envolvidos no processo educacional de sua escola e como 
poderão realizar um trabalho mais articulado, objetivando 
que seus estudantes tenham um melhor desenvolvimento e 
aprendizagem.

 

Providências

Iniciais:

• Organizar a atividade de boas-
vindas aos professores;

• Ler com antecedência todo o 
material teórico a ser estudado;

• Acessar todo o material para 
subsidiar as discussões e 
providenciar o que for necessário;

• Conhecer e antecipar as dinâmicas 
de trabalho;

• Realizar as atividades propostas;

• Preparar informações a respeito do 
funcionamento e organização da 
escola; 

• Zelar pelo comparecimento e 
participação dos professores, além 
de outras funções que se fizerem 
necessária. 

Todos os materiais e vídeos 

estão disponíveis no link:  

http://goo.gl/073uk6
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         2º Momento

            Tarde

Atividade 4

• Texto: Escolas de Educação Básica, na modalidade 
Educação Especial - A Opção Do Paraná (Anexo 1). 

• Pedagogo deve ter conhecimento prévio sobre 
a história da (de sua) escola e diante dos 
questionamentos: Que modelo de escola tínhamos? 
Que importantes mudanças fizemos? Que modelo 
de escola temos? 

• Promover debates sobre o texto e a partir do 
resultado desta discussão os grupos devem 
organizar um Portifólio/ Mural resgatando a história 
da sua escola.

• Apresentação do resultado obtido de cada grupo 
para a plenária.
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2º Momento

A partir da etapa em que os 
professores atuam esta segunda 
atividade tem como objetivo 
relacionar a realidade escolar com os 
documentos nacionais orientadores do 
currículo. Para isso, o mediador deverá 
entregar o texto referente à etapa 
de atuação (anexo 2, 3 ou 4), para 
leitura e discussão das especificidades 
relacionadas à Educação Infantil, Ensino 
Fundamental ou Ensino Médio. 

Cabe ao mediador solicitar aos 
grupos que identifiquem os objetivos 
desta etapa da Educação Básica, assim 
como das disciplinas/componentes 
curriculares nos quais lecionam, 
analisando se a organização do 
Projeto Político Pedagógico/Proposta 
Pedagógica Curricular de suas escolas 
possibilita o alcance dos objetivos 
propostos pelas Diretrizes Nacionais. 

Durante a apresentação, sugere-se 
que sejam apontados os aspectos que 
precisam ser revistos ou reorganizados 
na proposta da escola, considerando 
as Diretrizes Nacionais e BNCC.

               3º Momento

       Manhã

Atividade 5

•  Filme : Charles Chaplin “ Tempos Modernos” 

Sinopse

O trecho selecionado mostra o diretor de uma fábrica, que fiscaliza de sua 
sala, os postos de trabalho e por meio de um sistema de comunicação 
solicita aos encarregados o aumento da produção da seção 5, os operários 
que aparecem executam o mesmo movimento repetido várias vezes, como 
a velocidade ampliou consideravelmente, isto exige uma rapidez maior 
na ação, tornando-a mecânica e robotizada, o atraso ou lentidão na ação 
interfere diretamente na sequência do trabalho outro, homogeneizando a 
atividade industrial que explora a mão de obra e visa somente mais lucro.

Idioma: Espanhol
Palavras-chave: Aumento de produção. Organização de trabalho. Mecânica e robotizada. 
Modelo linhas de montagem. Exploração mão de obra operária. Duração: 4min9s
Tempos Modernos, Comédia, 1936, 87 min. Direção: Charles Chaplin.

Objetivo

Ao apresentar este trecho do filme para a equipe de profissionais busca-
se possibilitar a reflexão do trabalho pedagógico realizado nas E.E.B.M.E.E 
para os educandos com deficiência, considerando se há similaridade entre 
a atividade educacional e a atividades realizadas na “fábrica”, se o estudante 
realiza a mesma ação “repetidas vezes”, se este repetir tem uma finalidade  
real, ou se apenas a realiza mecanicamente “... tornando-a robotizada”, 
portanto a intenção é que o coletivo escolar relacione este recorte do filme 
com o texto de Ruben Alves e a partir desta análise reorganizem a ação 
pedagógica modificando de “[...] Nossas escolas são construídas segundo 
o modelo das linhas de montagem” para “A escola que queremos será 
para a formação do indivíduo em peças originais”.

 

Atividade 6

• Anexo 2: “Quero uma escola retrógrada” -  
Rubem Alves.

• Antes de iniciar a exibição, o pedagogo 
deverá inteirar-se da sinopse do vídeo 
e do texto que serão apresentados, 
providenciando cópias do texto acima 
citado.

• Para esta atividade primeiramente todos 
assistem o recorte do filme e em grupos 
menores realizar leitura do texto, é 
importante neste momento que o pedagogo 
faça a relação do filme com o texto.

• Cabe ao mediador da Semana Pedagógica 
provocar o debate a partir das questões 
elencadas para cada grupo como: 

1. Prioridades da escola que queremos – 
levantar e discutir as concepções do coletivo 
para definir uma linha de ação que traduza 
aquilo que o grupo considera prioritário 
para o trabalho da escola. 

2. Concepção de educação – o que se entende 
por educação? Que escola pretende-se 
construir? como é concebida a gestão 
escolar? Qual a compreensão de currículo? 

3. Estudante – Quem se quer formar? Quem 
é o estudante? Discutir que modelo de 
sociedade a escola quer? Que cidadão a 
escola deseja formar? Que relação a escola 
quer manter com a comunidade local?

Atividade 7

Apresentar o resultado obtido de cada grupo 
para a plenária.
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                    4º Momento

                    Tarde

Atividade 8:  

• O mediador deverá sistematizar todo o material produzido 
pelos grupos da manhã e organizar uma dinâmica de grupo 
para apresentação, retomando a discussão realizada pela 
manhã e apresentar os trabalhos por meio de uma síntese.

Atividade 9:

• Dividir em grupos menores para discutir o tema  –  O FAZER 
PEDAGÓGICO. 

• O pedagogo deve conduzir a dinâmica e provocar um debate 
sobre: Definição de ações e a Avaliação do PPP, partindo 
das questões apresentadas sistematizar as informações 
apresentadas pelo grupo.

  5º Momento

       Manhã

Atividade 10:

Análise e estudo: 

• Apresentar o resultado da síntese da 1ª Semana 
Pedagógica – 2015 expressa no gráfico  (Anexo 
3).

• Após o pedagogo apresentará o MAPA 
CONCEITUAL, propondo a análise e discussão no 
grupo (Anexo 4).

• Antes de iniciar a atividade o condutor deverá 
inteirar-se do gráfico e do mapa conceitual que 
serão apresentados.

• Solicitar que alguns professores falem sobre um 
dos métodos, aquele que reconhece e utiliza na 
sua prática pedagógica.  

• Providenciar cópias ampliadas para análise ou 
exibir ao grupo, de acordo com a tecnologia 
disponível na escola (projetor multimídia, DVD, 
computador). 

• Síntese e registro das respostas para 
apresentação. 
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  6º Momento

           Tarde

Atividade 11:

Dinâmica

• Para esta atividade o pedagogo poderá 
organizar uma apresentação em conjunto com 
os professores a contar sobre a “História de 
silabação” de forma lúdica e improvisada.

Atividade 12:

• Texto: “Trabalhando com textos na alfabetização” 
(Anexo 5)

• O mediador deve imprimir previamente cópia 
do texto para que cada grupo realize a leitura 
e reflexão.

• O pedagogo deve distribuir os textos para que 
cada grupo trabalhe da forma que preferir. 

• Cada pequeno grupo deverá organiza a 
apresentação da sua produção para plenária.

• ATIVIDADE AVALIATIVA – que será 
encaminhada ao NRE e DEE/SEED (anexo 6).


