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Bom trabalho!

 A Semana  Pedagógica do 2º semestre de 2015 
ocorrerá sob circunstâncias distintas das edições 
anteriores, devido a uma série de adaptações 
que foram estabelecidas em decorrência ao 
período de greve vivenciado pela rede pública 
estadual de ensino do Paraná, sendo, assim, 
dividida em dois dias: 12 e 19 de setembro.
 Para o primeiro dia, tem-se como 
propostas centrais, a todos os níveis e 
modalidades de ensino da rede pública 
estadual do Paraná, a retomada do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) como reflexo da 
organização do trabalho pedagógico e o 

estudo de materiais referenciadores para a 
construção de uma Base Nacional Comum 
(BNC) que estabelecerá os objetivos gerais 

de aprendizagem a todos os estudantes 
do país, desde a creche até o final 

do Ensino Médio.

 Para o desenvolvimento desse trabalho inicial, as equipes pedagógicas dos 
departamentos de Educação Básica de Gestão Educacional, Diversidade, de 
Educação Especial e Inclusão, de Educação e Trabalho, da Educação de Jovens e 
Adultos de forma coletiva e participativa, elaboraram e organizaram materiais 
com o objetivo de subsidiar a (re)elaboração do PPP de cada escola e a construção 
do documento da BNC, o qual o estado do Paraná deverá ser um dos atores desta 
produção.
 Embora professores, pedagogos e funcionários conheçam essas temáticas, é 
fundamental que sejam oferecidos, nos espaços formativos da escola, momentos que 
possibilitem reflexões e debates para a construção e (re)construção coletiva desses 
documentos. Vale lembrar que o PPP é o documento que expressa a condição da 
escola, indica os seus princípios conceituais e filosóficos, sistematiza o que deve ser 
aprendido pelos estudantes, refletindo a identidade da escola; e a BNC, atendendo 
o Plano Nacional da Educação que estabelece a construção de uma proposta de 
Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, é o documento que 

norteará o trabalho das escolas, determinando o que deve ser aprendido, e não 
como deve ser ensinado, dando espaço para a inclusão de conhecimentos e 
habilidades de cada região e rede de ensino.
Para o segundo dia da semana pedagógica as propostas de estudo voltam-
se para as especificidades de cada nível e/ou modalidade de ensino. Para 
tanto, foram organizadas atividades diferenciadas a partir dos seguintes 
materiais:

• Escolas Regulares, Educação Profissional e Educação dos Jovens 
e Adultos  -  A escola, sua aproximação com a realidade e o trabalho 
coletivo” e revisão do Plano de Ação da Escola
• Escolas Conveniadas –  Parecer n.º 07/2014 CEE/PR -    “A escola, 
sua aproximação com a realidade e o trabalho coletivo” e “Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Profissional”
• Sistema Prisional – “Educação em Prisões: apontamentos para um Projeto 

Político Pedagógico” e a “A Educação na Prisão como Política Pública: entre 
desafios e tarefas”

    Contamos com a participação de todos – gestores, professores, funcionários, 
equipe pedagógica – e acreditamos que este é o momento para dialogar, refletir e 
planejar em benefício da sua escola, tendo em vista a melhoria da qualidade do 
ensino, com foco principal no aluno que se pretende formar. 
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