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Regulamento de Participação 

 

6º Seminário dos Profissionais Educadores                                                 
...Semeando ideias ...Valorizando Práticas...  

 
 

Tema: Resiliência e Empoderamento. 
 

   
RESILIÊNCIA E EMPODERAMENTO: VENCENDO OS DESAFIOS DA SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO 
 
Resiliência e empoderamento: muito mais que palavras novas são atitudes frente aos 
desafios que a sociedade nos coloca. 
No contexto atual, informação e conhecimento não podem estar desligados do 
conceito de cidadania. Esses aspectos devem caminhar juntos, pois são 
complementares na formação cidadã e na construção da autonomia, fundamentada na 
responsabilidade social e no respeito ao outro. Frente a esse cenário, o espaço escolar 
parece estar diante de novos desafios. Um deles seria tornar a escola não apenas um 
lugar de aprendizado cognitivo, mas também de formação do sujeito humano, que 
saiba agir e atuar de forma positiva na comunidade e na sociedade. 
Sabemos que a Escola, para muitos representa o único espaço e, seguramente, o único 
meio pelo qual muitas crianças e jovens podem superar os desafios impostos pela vida. 
É na Escola, lócus privilegiado do processo educativo, que os professores dispostos a 
contribuir com a formação das crianças e jovens, têm a possibilidade de ampliar e de 
intervir positivamente na vida dos estudantes a partir de sua ação docente, 
impactando tanto na melhoria dos resultados de aprendizagem quanto na formação 
integral dos alunos. 

Nesse sentido,  o 6º Seminário dos Profissionais de Ensino da Diretoria de 
Ensino Região Centro Oeste vem compartilhar com o público os trabalhos realizados 
em nossas Escolas, demonstrando que a valorização da produção individual e o 
fortalecimento do trabalho coletivo da Escola, resultam na melhoria das aprendizagens 
de nossos alunos e consolidam   o comprometimento na formação e na transformação 
do processo educacional. 
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1. DO OBJETIVO. 
Divulgar e compartilhar práticas bem sucedidas, assim como, promover a troca 

de experiências exitosas entre educadores. 
 

2. DADOS GERAIS: 
❖ Data: 25 e 26 de outubro de 2017. 
❖ Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato 

Costa Souza" (EFAP) 
❖ Horário: 8h às 17h. 
❖ Informações: Tel. 3866-3591 e e-mail: seminariodecto2012@gmail.com  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO. 
3.1 – Docente/Gestor com apresentação de projetos 

Para participar do 6º Seminário da Diretoria Centro-Oeste, os profissionais 
educadores deverão: 

I. Ler atentamente todo o Regulamento de Participação disponível nesta página;  
II. Efetuar a inscrição através do site http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br, de 

11/09/2017 a 08/10/2017 ; 
III. A inscrição está vinculada ao envio dos slides padrão para apresentação, para o 

email seminariodecto2012@gmail.com, de 11/09/2017 a 08/09/2017; 
IV. As 75 Unidades Escolares públicas sob jurisdição da DE Centro-Oeste poderão 

participar inscrevendo seus projetos; 
V. Serão assegurada a participação de 64 projetos selecionados em conformidade 

com os critérios estabelecidos; 
VI. Serão aceitos projetos desenvolvidos nos eixos: 

a) Gestão Pedagógica - práticas relativas à formação em ATPC; projetos 
interdisciplinares; práticas de avaliação; 

b) Gestão Participativa - práticas relativas ao Grêmio, Conselho de Classe e Série, 
APM; 

c) Currículo - Práticas que têm como referência o Currículo Oficial do Estado de 
São Paulo nas diferentes áreas do conhecimento: Alfabetização, Linguagens e 
Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas; 

d) Projetos da Pasta - Sala de Leitura, PMEC (professor Mediador de Conflitos), 
CEL (Centro de Línguas), Educação Prisional e Fundação Casa e Classe 
Hospitalar. 

 

3.2 – Docente/Gestor - Ouvinte (sem apresentação de projetos) 

Para participar do 6º Seminário da Diretoria Centro-Oeste, como ouvintes, os 
profissionais educadores deverão: 

I. Efetuar a inscrição através do site http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br, de 
16/10/2017 a 20/10/2017. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS. 

mailto:seminariodecto2012@gmail.com
http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/
mailto:seminariodecto2012@gmail.com
http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/
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Os projetos devidamente inscritos serão submetidos à análise e avaliação por 
comissão constituída na Diretoria de Ensino (Supervisores e Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico - PCNP), que selecionará os projetos de acordo 
com os critérios:  

I. Atender à estrutura de apresentação constante neste documento; 
II. As práticas pedagógicas devem ter como referência o ano letivo de 2017, sendo 

ações já concluídas ou com resultados parciais; 
III. Atender aos princípios orientadores do Currículo do Estado de São Paulo, que 

prioriza a competência de leitura e escrita, define a escola como espaço de 
cultura e de articulação de competências e de conteúdos disciplinares. 

A divulgação dos projetos selecionados será no dia 11/10/2017, no site da Diretoria 
de Ensino Região Centro-Oeste http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br. 
  

5. DO ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO.  
O trabalho deve atender à estrutura de apresentação descrita nos itens e 

constante deste documento (anexo1): 
 
 

Slide 1: 

Título do trabalho 

Sobrenome, nome 

Escola 

E-mail (para contato) 

Slide 2: Justificativa da “Boa Prática” – Por que? 

Slide 3: Objetivos – Para que? 

Slide 4: 
Desenvolvimento (com possibilidades de 
hiperlink para: sites, blogs, redes sociais, 
fotos, vídeos etc.) 

Slide 5 

Resultados obtidos (avanços na 
aprendizagem de acordo com os 
objetivos) 

Slide 6 
Considerações finais (reflexão sobre a 
prática para ações posteriores) 

 
6. DO CRONOGRAMA. 
 

Inscrição dos Projetos 11/09/2017 a 08/10/2017 

Entrega dos Projetos  11/09/2017 a 08/10/2017 

Seleção dos Projetos 09/10/2017 a 11/10/2017 

Divulgação dos Projetos selecionados 11/10/2017 

Inscrição dos Ouvintes 16/10/2017 a 20/10/2017  

6º Seminário dos Profissionais da DE Centro-Oeste 25/10/2017 e 26/10/2017 

 

http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/
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7. DA CERTIFICAÇÃO. 
Todos os profissionais que tiverem seus trabalhos selecionados terão direito ao 

atestado de participação referente à apresentação realizada. Os atestados estarão 
disponíveis online na página da DE Centro-Oeste 
(http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br). Tais atestados serão fornecidos pela 
Diretoria de Ensino Centro-Oeste, com carga horária de 8h para cada dia de 
participação no evento. 
 

8. FREQUÊNCIA. 
Listas de presença estarão disponíveis na entrada do auditório e nas salas de 

apresentação dos trabalhos; é responsabilidade do participante assinar nos horários e 
locais indicados, caso contrário, será caracterizada ausência no período a que a lista se 
refere. 
 

9. DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS. 
Sala equipada com computador, data show, tela de projeção e caixa de som. 

 

Casos omissos a este edital serão analisados pela Comissão Organizadora do 
Seminário. 
 
 

Comissão Organizadora 

 Seminário DERCTO 2016 

http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/

