
A  Secretaria de Estado da 
Educação (SEED), em continuidade 
à Semana Pedagógica do primeiro 
semestre de 2016, cujo tema central 
foi “A escola que temos e a escola 
que queremos” realiza a Semana 
Pedagógica do segundo semestre de 
2016, para todos os profissionais da 
educação que atuam nas instituições 
de ensino da rede pública estadual 
e representantes das instâncias 
colegiadas. 

A Semana Pedagógica do 
segundo semestre de 2016 será 
realizada em cada instituição de 
ensino, com o objetivo de promover a 
reflexão sobre os desafios, avanços e 
fragilidades identificados no primeiro 
semestre letivo, tendo em vista o 
Plano de Ação da Escola. 

Os estudos visam estabelecer 
um panorama geral do trabalho 
desenvolvido no primeiro semestre, 
de forma a considerar os sujeitos a 
quem se destina a ação educativa, 
seus ambientes, suas características 
socioculturais, interesses e 
necessidades - conjunto de elementos 
que compõem a cultura escolar e 
a identidade da escola. Questões 
fundamentais ao trabalho do gestor, 
professor e funcionários, e sem as 
quais, torna-se impossível avançar em 
direção à escola democrática.

Desse modo, o diagnóstico inicial a 
ser discutido com todos os profissionais 
da escola no primeiro dia, fornecerá 
elementos para repensar o Plano de 
Ação, Plano 

de Trabalho Docente e Plano de Trabalho 
dos Funcionários, a ser realizado no 
segundo dia. 

As temáticas selecionadas têm o 
intuito de atender às solicitações de 
professores e funcionários manifestadas 
anteriormente e dar sequência aos 
estudos desenvolvidos na Semana 
Pedagógica de fevereiro. 

A temática Educação em Direitos 
Humanos convida à reflexão, sobre 
situações diárias que se manifestam 
no ambiente escolar e nos ajudam a 
compreender as múltiplas dimensões da 
violação de direitos, bem como, discutir 
formas de encaminhamento na escola.

Ao trazer o tema Relação do 
estudante com o conhecimento escolar, 
com base em Bernard Charlot, buscamos 
subsídios que auxiliem o processo ensino 
aprendizagem, diante das situações 
frequentes que revelam os conflitos 
que se estabelecem entre o ‘aprender’ 

e ‘ensinar’. A reflexão sobre a prática 
educativa e métodos didáticos tem a 
finalidade de orientar um novo olhar 
ao Plano de Trabalho Docente que será 
desenvolvido no segundo semestre.

Da mesma forma, o estudo 
dos funcionários em suas temáticas 
específicas: Patrimônio Escolar, Segurança 
do Trabalho, Saúde e monitoramento 
funcional, vincula-se ao estudo dos 
professores, no fortalecimento das 
dimensões do Plano de Ação da Escola e 
na reflexão sobre a importância de todos 
os segmentos da comunidade escolar no 
processo educativo. 

É nesse intuito que os convidamos 
a participar intensamente dos estudos 
desta Semana Pedagógica.

Um bom semestre!  

2º Semestre - 2
016

ApresentaçãoSemana Pedagógica - 2º semestre - 2016 . SEED/PR

Semana 

Pedagógica


