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Roteiro de 

Trabalho

 Na segunda Semana Pedagógica 
de 2015, o Departamento de Educação 
Especial e Inclusão Educacional, dará 
continuidade ao ciclo de estudos 
objetivando a formação e reflexão dos 
professores das Escolas de Educação 
Básica, na modalidade Educação 
Especial sobre questões que envolvem 
a alfabetização relação entre esses 
conceitos, enfatizando aspectos teórico-
metodológicos, bem como as teorias da 
psicologia da aprendizagem.  
 Ressalta-se que essas propostas de 
estudos e debates serão aprofundadas 
nas próximas Semanas Pedagógicas e 
Formação em Ação até 2018. É de suma 
importância que a elaboração de métodos 
diferenciados de alfabetização estejam 
relacionados ao processo de aprendizagem 
e que também estejam em consonância,  
tanto com os documentos normativos 
quanto com os regulatórios, tendo em 
vista a organização administrativa e 
pedagógica das Escolas de Educação 
Básica na Modalidade Educação Especial. 
 Os estudos da 2ª Semana 
Pedagógica de 2015 serão realizados em 
quatro momentos, por meio de atividades 
individuais, em pequenos grupos e em 
plenária. As estratégias de trabalho 
incluem vídeos, leitura de textos, debates, 
produções escritas e trabalhos práticos. 

O (a) Diretor (a) e Pedagogo (a) da Escola têm o 
papel primordial para o êxito dos trabalhos que 
serão realizados na Semana Pedagógica. Eles devem 
ser os mediadores de todas as atividades a serem 
realizadas, tendo como função:
• organizar a atividade de boas vindas aos professores;
• ler com antecedência todo o material teórico a ser 
estudado;
• conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como 
por exemplo: dividir os participantes em pequenos 
grupos; mediar as discussões em grupos; sistematizar 
as conclusões dos grupos; providenciar os materiais 
necessários, como vídeos e cópias dos textos de leitura;
• 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 
necessárias.
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Cronograma

de 

Atividades

1º Dia: 12/09/2015

2º Dia: 19/09/2015

1º MOMENTO - MANHÃ

1 – Apresentação 
• Vídeos de abertura 
- Secretária 
- Superintendente.

2 – Atividades: Base Nacional 
Comum.
• Vídeo do Portal do MEC
• Vídeo WEB – Prof Ítalo 
• Texto - Base Nacional Comum.
• Discussão em grupo

2º MOMENTO - TARDE

3 – Atividades: Importância do 
PPP como elemento coletivo e 
unificador da escola.
• Vídeo – Entrevista com Ilma Passos 
realizada pela TV Paulo Freire. 

4 – Atividades: 
• Texto “O projeto político pedagógico 
e o regimento escolar” (Diretrizes 
Curriculares). 
• Discussão em grupo. 

3º MOMENTO - MANHÃ

5 - Atividades: 
• Texto “ A escola, sua aproximação 
com a realidade e o trabalho coletivo” 
• Leitura coletiva.

6 – Atividades: 
• Discussão sobre as questões do 
texto
• Síntese Registro das respostas para 
apresentação.

4º MOMENTO - TARDE

7 - Atividades: 
• Vídeo – “ Este lado para cima”
• Texto “ Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Profissional” /
DEEIN.
 
8 – Atividades:
• Leitura coletiva 
• Trabalhos práticos.

Todos os materiais e vídeos estão 

disponíveis no link:  

http://goo.gl/1e3ID3


