ORIENTAÇÃO N.º 003/2016 – PDE

Curitiba, 14 de março de 2016.
Prezados(as) Professores(as) PDE e Equipe Gestora/ Pedagógica da Escola:

Esta Orientação vem com o propósito de auxiliar os professores PDE e a Equipe Gestora e
Pedagógica da escola nos encaminhamentos a serem realizados nesta primeira etapa do Programa.
Tendo em vista, o início das atividades da Turma PDE 2016 e as inovações propostas para esta etapa,
elaboramos esse documento, com intuito de ressaltar a importância da atividade de Inserção na
Escola: Planejamento do Projeto de Intervenção Pedagógica e Socialização dos Estudos
Acadêmicos, e seu impacto no Processo de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola.


A Inserção na Escola compreende a I Fase que está diretamente relacionada a construção do
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. É uma atividade, com carga horária de 40 horas,
que ocorre no primeiro ano do Programa, sendo 4h mensais distribuídas de fevereiro a
dezembro de 2016. Tem o objetivo de promover uma aproximação do Professor PDE com a
escola, socializando os estudos acadêmicos com seus pares e visando a construção do seu
Projeto. Tal construção poderá ocorrer por meio das seguintes sugestões:



participar da Semana Pedagógica de fevereiro de 2016, momento que será considerado como
a primeira ação do professor PDE. O professor deverá descrever a ação desenvolvida e
registrar no Anexo I,

1

Fase I, a carga horária de 4h, independente do número de horas que

tenha participado. Convém ressaltar que a participação na Semana Pedagógica é obrigatória
respeitando-se a carga horária do professor PDE.


planejar com a Equipe Gestora e Pedagógica da escola, os espaços/tempos alternativos para
viabilizar a construção do Projeto, bem como a sua execução, com ações a serem registradas
no Anexo I - Fase I, disponibilizado na Página do PDE, no portal Dia a Dia Educação.

1

Para consultar os Anexos vide Orientação-002/2016 ou acesse em Roteiros para o Professor PDE no link abaixo:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=451



frequentar atividades de estudos e reuniões técnico-pedagógicas, visando à socialização dos
estudos acadêmicos e propondo reflexões pertinentes ao tema de pesquisa.



participar de grupos disciplinares e interdisciplinares de professores, objetivando o
planejamento e o desenvolvimento de ações necessárias, relativas ao Plano de Ação da
Instituição de Ensino, para subsidiar o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola.



contribuir com a discussão e o planejamento de encaminhamentos teórico-metodológicos no
intuito de obter uma prática pedagógica interdisciplinar.



implementar ações pedagógicas, inerentes à hora-atividade, definidas pelo coletivo escolar e as
solicitadas pela Equipe Pedagógica, Direção, Núcleo Regional de Educação e Secretaria
Estadual da Educação.



discutir, com seus pares, estratégias de ações metodológicas e de Plano de Trabalho Docente
para minimizar as dificuldades apresentadas pelos alunos.



planejar ações e intervenções com base no diagnóstico da realidade escolar, tendo como
subsídios o Projeto Político-Pedagógico, a Proposta Pedagógica Curricular/Plano de Curso, o
Regimento Escolar e o Plano de Ação da instituição de ensino.

Observação: A versão definitiva do Anexo I (Fase I e fase II), somente será postada no SACIR ao final
do 3º período do Programa.
O PDE como proposta de Formação Continuada visa ofertar ao professor, por meio do retorno às
atividades acadêmicas de sua área de formação inicial, condições de atualização e aprofundamento de
seus conhecimentos teórico-práticos, permitindo a reflexão sobre a prática para possibilitar a mudança
na Escola. É neste sentido que a atividade de Inserção na Escola contribui significativamente para a
melhora do processo de ensino e aprendizagem.
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