
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DIRETORIA NORTE 2 PARA O  

1º semestre DE 2016 

 

 

O objetivo da formação proposta pela DER Norte 2 para o ano 

letivo de 2016 é a formação de uma rede social, entendida como um 

projeto audacioso, ao pretender desencadear, por meio da reflexão e 

ação,a otimizaçãodos recursos disponíveis, transformando a pratica 

pedagógica em um projeto de inventividade social,capaz de 

desencadear algum impacto significativo na comunidade escolar. 

Esta rede social aceitará o desafio de resgatar a percepção dos 

educadores em relação a si mesmos, da importância fundamental e 

premente da educação de si e do outro, como também, quanto a 

importância da função política e social do fazer pedagógico nas 

escolas públicas. 

Esta rede social estará calcada nos princípios da confiança e 

colaboração, nos quais o sucesso individual será o sucesso do 

coletivo, que almeja o mesmo fim, distante da lógica cruel da 

competição. 

Desta maneira, a participação nesta rede social só poderá 

ocorrer de forma voluntária, absolutamente livre, imbuída de uma 

vontade inteira e interna de superar as fragilidades individuais e 

sociais que nos são impostas ou escolhidas. 

 

Este projeto de formação estará apoiado em cinco pilares: 

 

 

1- Hangout 

 

A tecnologia e seus aplicativos têm contribuído para que as 

informações cheguem para maior número de pessoas em 

tempo real. 

Esta ferramenta permitirá o diálogo direto e síncrono entre a 

equipe da DE e a escolar, esperando uma maior fluidez das 

informações e ou formações. 



Estes encontros virtuais acontecerão às terças-feiras, 

quinzenalmente, em horário compreendido entre as 11 e 14 

horas e com duração de 30 minutos.  

O horário será escolhido pela escola, por meio de opção feita 

em Google Doc, enviado pela DE às escolas. 

No primeiro semestre de 2016 haverá hangout nas seguintes 

datas e horários: 

 

Datas- 

Março – 8 e 22 

Abril – 12 e 26 

Maio -10 e 24 

 

Horários- 

11h às 11h30 

11h 40 às 12h10 

12h 20 às 12h50 

13h às 13h30 

13h40 às 14h10 

 

A DE oferecerá um encontro presencial na 3ª semana de 

fevereiro, no qual a escola deverá enviar um PC e um professor 

afeito ao uso das TDIC ( Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação) para que a ferramenta seja apresentada, 

compreendida e não se transforme num limitador do diálogo. 

  

Fevereiro- 17  

 

2- AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

 

Neste ambiente haverá a possibilidade de estudos e discussões 

entre os educadores da DER Norte 2. A estrutura deste 

ambiente será apresentada em momentos presenciais e 

virtuais, sempre na lógica de formação de rede social.  

 

3- Observação de sala de aula 

 

A observação em sala de aula, se entendida corretamente, 

configura-se como uma importante ação que favorece a 

superação das fragilidades das práticas cotidianas do professor. 

O professor que será observado deverá permitir a observação e 



estar plenamente ciente dos tópicos que serão observados, por 

conhecimento prévio do protocolo de observação. A DE 

elaborou este protocolo de observação de sala de aula que 

deverá ser disponibilizado a todos os professores.  

Os PCNP da DER Norte 2 terão no máximo oito escolas a serem 

observadas neste ano, sendo 4 escolas no primeiro semestre e 

outras 4 no segundo semestre. A observação acontecerá às 

quintas-feiras e quinzenalmente, seguindo a lógica de 

observação e a posteriori o feedback deverá ser uma conversa 

individual com o professor observado ou coletiva com todos os 

professores da escola, na qual deverá estar plenamente 

descartada qualquer conotação de categorizar, classificar ou 

julgar a prática do professor. 

O feedback deverá ser, obrigatoriamente, um momento 

privilegiado de reflexão e tomada de decisões, individual ou 

coletiva. Um momento de auxiliar o professor e a escola a 

superar-se, por meio da percepção de si mesmo.  

Caberá aos PCNP juntamente com a equipe gestora da escola 

durante o feedback dialogar de maneira amorosa e reflexiva 

com o professor, ou com os demais professores, reiterando que 

o único objetivo da observação é favorecer a reflexão do 

professor observado e de toda a escola. 

 

 

4- Formação presencial 

 

Haverá 4 encontros presenciais de 8 horas, por disciplina, 

sendo que dois acontecerão no primeiro semestre e outros dois 

no segundo semestre. 

A escola deverá enviar um professor de cada disciplina para 

estes encontros preferencialmente, o professor que estiver 

participando do AVA. Caso tenha mais que um professor da 

mesma disciplina, cada um virá num presencial, oportunizando 

a todos o privilégio da formação.  

Segue, em anexo, as datas dos dois presenciais, por disciplina, 

deste primeiro semestre, para que a escola possa organizar-se, 

sem que haja prejuízo aos alunos. 



 

5- V Seminário Olhares e Perspectivas 

 

No período de 13 a 17 de junho de 2016 acontecerá o 

nosso quinto seminário, no qual os educadores que 

participaram das etapas da formação acima descrita 

apresentarão suas práticas. Neste dia os professores que 

apresentarem ou assistirem ao seminário terão direito ao 

efetivo exercício.  

Este seminário é de incomensurável importância, pois além de 

dar voz aos educadores, desnudar práticas exitosas ou 

trabalhos acadêmicos, permite momentos de formação mais 

que privilegiados, tanto aos expositores como aos ouvintes. 

 

 

Desta maneira, a DER Norte 2 solicita a todos os gestores, que 

também farão parte deste projeto, que incentivem ao máximo 

os professores de suas escolas a comporem esta ação de 

formação.  

 

 

Nesta rede social todos serão beneficiados. 

 

Colabore para o sucesso desta ação de formação! 

 

Contamos com você! 

 

 

 


