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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Semana Pedagógica SEED/NRE
15/08 a 14/11 de 2011

A escola pública como espaço de promoção da aprendizagem

Orientações gerais

1. Evento com carga horária de 24 horas para profissionais da SEED/NRE.
2. No 2º dia, os profissionais da SEED/NRE participarão do evento distribuídos por disciplinas, de acordo 

com a organização de cada Departamento/NRE.
3. No 2º dia, os Agentes Educacionais participarão do evento conforme roteiro 5. 

Orientações para os NRE/DEP/DIR/COORD-SEED

1.     Reunir as equipes SEED/NRE para o repasse de orientações sobre o acesso e a distribuição do 
material encaminhado e disponibilizado no Portal Dia a Dia Educação, no seguinte endereço: 
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br.

2.     Cada setor SEED/NRE deverá ter impresso para discussão parte do "Caderno Expectativas de 
Aprendizagem", referente a cada disciplina. 

3.      Cada setor deverá organizar o controle de frequencia e encaminhar a CFC até dia 18/11/2011.
4.     Os setores SEED/NRE deverão encaminhar a sistematização da planilha Sugestões de alterações 

no Caderno Expectativas (em anexo), de cada disciplina, ao Departamento de Educação Básica, 
em envelopes devidamente identificados até 25/11/2011. 

5. Organizar as atividades dos três dias de formação continuada de acordo com as orientações e 
datas previstas para o inicio e término.

6. Organizar os espaços, materiais e equipamentos de forma a favorecer o desenvolvimento das 
atividades previstas para a Semana Pedagógica. 
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7. Os Controles de Frequência deverão ser preenchidos (cabeçalho), assinados e carimbados pela 
Chefia de Departamento em todas as vias, no campo específico, atestando a frequência dos 
participantes. Esse documento não poderá conter rasuras.

 
Orientações para o SICAPE-SEED/NRE

1. Recolher o Controle de Frequência assinado pelos participantes e anotar ou carimbar falta onde 
não houver assinatura.

2. Finalizar o Controle de Frequência após o término do evento, inutilizando os espaços em branco, 
se houver, e fazer uma cópia.

3. Lançar no SICAPE (Sistema de Capacitação da Educação) a Inscrição e o Registro de Frequência 
dos participantes, pelo endereço: http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao (conforme orientações 
contidas no Manual do Registro de Frequência Descentralizado).

4. Não deverão ser inscritos os participantes com ausência total no evento, uma vez que a inscrição 
será efetuada pela Lista de Frequência.

Informações importantes

1. O Registro de Frequência dos participantes da semana pedagógica no SICAPE, é de total 
responsabilidade dos técnicos responsáveis pelo Registro de Frequência de cada Departamento 
SEED/NRE.

2. Deve-se ter especial atenção, por parte do NRE e da direção das escolas, quanto às inscrições e 
ao Registro de Frequência no SICAPE.

3. O encaminhamento do material solicitado dentro do prazo estipulado se deve à importância do 
evento para o avanço dos profissionais da Educação.

Orientações ao Participante

1. Assinar o Controle de Frequência, por período, adotando a mesma assinatura em todos os 
campos. 

2. Preencher corretamente o Instrumento de Avaliação que será disponibilizado no site.
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Informações importantes

a. Lembramos que o trabalho deve ser conduzido na perspectiva de unicidade entre etapas e 
modalidades da Educaçao Básica, Educação Especial, Educação Profissional e Educação de 
Jovens e Adultos, entendendo que o coletivo escolar deve se debruçar em debater e refletir 
sobre as Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental, como base para construção de uma 
educação de qualidade.

b. Em cumprimento à Instrução n. 03/2004, terá direito à certificação o participante que obtiver 
100% de frequência.

c. O modelo do Controle de Frequência, Cadastro do Coordenador, Etiqueta do Envelope e 
Instrumentos de Avaliação serão disponibilizados na página da CFC pelo endereço http://
www.diaadia.pr.gov.br/cfc .

d. Em caso de dúvidas, as escolas deverão entrar em contato com:
SICAPE – Coordenação de Formação Continuada
0800-643-1215 / (41) 3340-8407 / (41) 3340-8406 / (41) 3340-1616 / (41) 3340-1647

Departamento de Educação Básica
(41) 3340-1729 / (41) 3340-1724 / (41) 3340-1722

Coordenação de Gestão Escolar
(41) 3340-1656 / (41) 3340-1786 / (41) 3340-1748


