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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO - SUED
DIRETORIA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - DPTE
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA - CAA

Cadastro da Intenção de Pesquisa no SACIR
TURMA PDE – 2014
O Representante do PDE no NRE deverá acessar o SACIR e realizar o cadastro do evento de
acordo com o tutorial já encaminhado anteriormente.
Clicar em Atividades e Turmas PDE e em seguida clicar em Incluir e após preencher os campos
com o indicado abaixo:
a) Período: 1º
b) Atividade: Intenção de Pesquisa
c) NRE: indicação do seu NRE
d) IES: indicar todas
e) Clicar em Recarregar áreas
f) Área Atividade: marcar todas as disciplinas
g) Proposta Pedagógica de evento: (copiar desde o item 1 até o 4 e colar no SACIR)
1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
1.2 Evento PDE: Intenção de Pesquisa
1.3 Data da Realização: (preencher com 29 e/ou 30/05)
1.4 Carga Horária: 04 horas
1.5 Nº de Turma(s): única
1.6 Disciplinas envolvidas: todas
1.7 Nº de cursistas: (preencher com o n° de professores do NRE)
1.8 Local de Realização: (preencher com o endereço do NRE)
2. JUSTIFICATIVA:
A Intenção de Pesquisa é uma etapa extremamente importante para o Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE, pois com ela o professor PDE terá, num primeiro momento,
a oportunidade de expor e discutir com seu Orientador sua pretensão de trabalho, bem como sua
relevância. Ela se justifica pelo fato de focar a escola e as dificuldades de ensino aprendizagem. A
Formação Continuada proposta pelo Programa é um movimento permanente e sistemático de
aperfeiçoamento dos professores da rede pública estadual de ensino, em estreita relação com as
IES, com o objetivo de instituir uma dinâmica permanente de reflexão, discussão, e construção do
conhecimento a partir da realidade da Educação Básica. Desse modo, a Intenção de Pesquisa
propõe considerar o contexto da escola, além da simples reflexão, utilizando-se da teoria e da
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pesquisa para compreender à prática docente. O objetivo é a superação das fragilidades e
questões apontadas pelo Professor PDE no ensino de sua disciplina/área, na escola a ser
investigada.
3. OBJETIVOS:
3.1 GERAL:
Elaborar Intenção de Pesquisa fundamentada nas Diretrizes Curriculares Orientadoras da
Educação Básica para a Rede Estadual de Ensino tendo como foco o contexto escolar,
assegurando desta forma que os estudos e produções dos professores PDE estejam articulados à
realidade da Escola Pública Paranaense.
3.2 ESPECÍFICOS:
•

apresentar Intenção de Pesquisa dando ênfase as dificuldades de ensino aprendizagem.

•

discutir o tema central da proposta com o Professor Orientador apresentando sua
relevância visando aproximar a Educação Básica ao Ensino Superior;

•

propiciar um momento de socialização entre os professores e comunidade escolar.

4. METODOLOGIA:
O professor PDE deverá elaborar a Intenção de Pesquisa considerando a realidade do ensino de
sua disciplina na escola. Essa intenção deverá ser apresentada ao Conselho Escolar para que o
projeto ganhe uma dimensão maior do que a da sala de aula do professor PDE e seja legítimo
representante dos interesses da coletividade que compõe o espaço escolar.

Cronograma:
Preencher com:
Evento: Intenção de Pesquisa
Data: (preencher com o cronograma de entrega de cada NRE)
Local: (endereço do NRE)

Número de encontros: 1
Carga Horária: 04
Quantidade de Participantes: (não precisa preencher)
Capacidade das Turmas: Total de professores PDE do NRE (mesmo número que aparece na
quantidade de participantes considerando que a atividade tem apenas uma turma).
Cadastro de presenças : Conforme forem ocorrendo as entregas. Não é necessário enviar o
relatório de ausentes.

