SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS

ORIENTAÇÃO N.º 012/2013 – PDE
EDIÇÃO DO GTR: ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES PDE
O Grupo de Trabalho em Rede – GTR é uma das atividades obrigatórias do PDE, prevista
no Plano Integrado de Formação Continuada do Programa, sendo um momento privilegiado para
socialização das produções do Professor PDE e interação entre seus pares na Rede Estadual de
Ensino.

Nesse sentido, algumas orientações se fazem necessárias para melhor esclarecer as
atividades previstas para os próximos meses, período destinado para a segunda etapa da
Formação Tecnológica que se divide em dois momentos: o momento a distância que acontecerá
no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem ( AVEA) e-escola e corresponde ao Curso de
Formação de Professores Tutores, e o momento presencial que é destinado à Edição do GTR
Turma PDE 2013. A Edição do GTR acontecerá nas Escolas Públicas Estaduais designadas pela
CRTE. Nesta etapa, o Professor PDE conhecerá o GTR com o Perfil de Professor Tutor, assim
como reverá questões sobre o uso pedagógico dos recursos disponíveis no AVEA e-treinamento.
A estrutura do GTR está organizada de forma a atender os objetivos previstos para essa
atividade e é composta por três temáticas, a saber:
Temática 01 - Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola – ressalta o
levantamento da problemática de seu objeto de estudo.
Temática 02 – Produção Didático-pedagógica – estratégia metodológica do Projeto de
Intervenção Pedagógica que possibilita discussões sobre sua aplicabilidade na escola.
Temática 03 – Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola - destaca os
movimentos de aplicação do Projeto e uso da Produção Didático-pedagógica na escola,
evidenciando limites e potencialidades.
Ao final de cada temática está prevista a avaliação no item Acompanhamento das Ações.
O Professor PDE é responsável pela edição do GTR, devendo editar/elaborar seus
enunciados, no entanto NÃO poderá alterar o layout da página principal do GTR, isso inclui a inserção de
imagens estáticas(JPEG) e gifs animados. Troque ideias com seu Orientador da IES sobre a elaboração
dos enunciados que serão a base para as discussões e reflexões realizadas durante o GTR. Na data
agendada pela CRTE/NRE para a Edição do GTR, leve estes enunciados previamente elaborados e

salvos em pendrive e/ou envie para o seu e-mail pessoal.
Se necessário, após a etapa de formação presencial, obtenha auxílio para a edição do seu

GTR com a CRTE do seu NRE.
A seguir apresentamos o sumário contendo todos os itens e respectivos enunciados que
compõem o GTR para que o Professor PDE elabore antecipadamente os textos das
atividades – fóruns e diários – que serão editados no encontro presencial com a CRTE.
Se necessário, após a etapa de formação presencial, obtenha auxílio para a edição do seu
GTR com a CRTE do seu NRE até o dia 18/12/2013, pois na sequência, ocorrerá a migração dos
GTR para o Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem da SEED – e-escola, onde o
Professor PDE terá perfil que não permitirá edição.

MODELO GTR – TURMA PDE 2013

O Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE é uma política de Formação Continuada de
Professores desenvolvida pela SEED-PR que proporciona aos Participantes subsídios teóricometodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, objetivando o
aperfeiçoamento do professor.
Os Grupos de Trabalho em Rede – GTR constituem uma das atividades da Turma PDE/2013 e
caracterizam-se pela interação a distância entre o Professor PDE e os demais professores da
Rede Pública Estadual, cujo objetivo é a socialização e discussão do Projeto de Intervenção
Pedagógica na Escola, da Produção Didático-pedagógica e da Implementação do Projeto de
Intervenção na Escola. *Texto padrão que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE, que
deverá indicar aqui a IES a que está vinculado e o nome do Professor Orientador,
ORIENTAÇÕES GERAIS
Contrato Pedagógico *link arquivo
Acompanhamento das atividades e aproveitamento *link arquivo
*Os arquivos acima contêm indicações referentes aos objetivos e processo avaliativo de cada
atividade do GTR e destinam-se a informar os Professores Participantes; é importante que você,
Professor PDE tenha conhecimento do teor dos mesmos.
NOSSO ESPAÇO
Caro Participante:
É importante que você sempre visite o quadro de avisos para se manter informado sobre as
ações do GTR, além de ser importante também aproveitar o fórum de dúvidas e sugestões
para obter esclarecimentos sobre as atividades propostas ou apresentar contribuições para
torná-las ainda mais significativas. *Texto padrão que pode ser editado/modificado pelo
Professor PDE.
Quadro de Avisos
Este espaço é destinado às informações, cronograma, notícias, avisos e/ou orientações
importantes
que
acontecerão
durante
o
GTR.
Habitue-se a passar por aqui! *Texto padrão que pode ser editado/modificado pelo Professor
PDE. A primeira postagem neste fórum deve ser o Cronograma do GTR.

Fórum de Dúvidas e/ou Sugestões
Este espaço é destinado a você, Participante. Neste fórum, você pode postar suas dúvidas
e/ou sugestões. Para isso, clique em iniciar um novo tópico.
Obs.: Procure sempre observar os tópicos, evitando a repetição de questionamentos. Texto
padrão que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE.
Fórum de apresentação
Caro Participante,
Apresente-se aos colegas, diga seu nome, cidade, NRE a que pertence, sua área de atuação
e outras informações que julgue relevantes. *Texto padrão que pode ser editado/modificado
pelo Professor PDE.
**Realizar sua apresentação aos Participantes na etapa presencial da Formação Tecnológica,
acrescentando a sua IES e nome do seu Professor Orientador.
Temática 1

Nesta temática, realizaremos um processo de aprofundamento teórico, para isso apresento o meu
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. É importante a leitura de tal material indicado
abaixo. O objetivo desta temática é promover entre os participantes deste GTR discussões sobre
o referido Projeto. Participe realizando as atividades e interagindo com o grupo. *Texto padrão
que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE.
TEXTO PARA LEITURA
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola *link arquivo SACIR
ATIVIDADES
Fórum 1
Objetivo da atividade:
Socializar o Projeto de Intervenção Pedagógica possibilitando a troca de ideias e dos
fundamentos teóricos relacionados à Temática proposta.
Proposta de enunciado
Colegas socializem neste Fórum de Discussão suas observações referentes ao Projeto de

Intervenção Pedagógica na Escola. Estas observações podem apontar a pertinência da
problemática levantada na justificativa do projeto, a relevância dos objetivos elencados, as
possibilidades de articulação teórico-prática com o tema proposto, a contribuição deste estudo
para a Educação Básica, entre outras.
Vocês também podem analisar a realidade das suas escolas comparando com a proposta
apresentada no projeto e apontar se há ou não situações semelhantes.
Por fim, é importante interagir com as contribuições postadas por seus colegas. *Texto padrão
que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE que deve definir neste espaço o número
de interações dos Participantes neste Fórum
Diário 1
Objetivo da atividade:
Refletir sobre a contribuição do Projeto de Intervenção Pedagógica para a Escola.
Descrição/encaminhamentos:
O Professor PDE deverá elaborar uma questão que leve o Participante a produzir um texto
que revele a sua compreensão sobre a pertinência do tema deste GTR para a Escola Pública,
com foco na viabilidade de implementação na escola. O texto a ser elaborado pelo participante
deverá contemplar os referenciais apresentados no Projeto, bem como poderá ser ampliado
para outros autores que tratem da temática. *Texto a ser substituído pelo Professor PDE.
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
Avaliação Temática 1 *Neste item o Professor PDE realizará a avaliação da Temática 1.
Síntese Temática 1
*Neste item o Professor PDE fará a síntese da Temática 1.

Temática 2

Nesta temática apresento minha Produção Didático-pedagógica, elaborada enquanto estratégia
metodológica do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, para que seja analisada, discutida
e gere contribuições.
Sua participação é muito importante nesta etapa do processo. Colabore! *Texto padrão que pode
ser editado/modificado pelo Professor PDE.

TEXTO PARA LEITURA
Produção Didático-pedagógica *link arquivo SACIR
ATIVIDADES
Fórum 2
Objetivo da atividade:
Socializar a Produção Didático-pedagógica, possibilitando a troca de ideias e dos
fundamentos teóricos e metodológicos relacionados à Produção Didático-pedagógica.
Proposta de enunciado:
Colegas, socializem neste Fórum de Discussão suas observações referentes à Produção
Didático-pedagógica:
a) Você a usaria em suas aulas?
b) Em sua avaliação, o público a que se destina terá facilidade de compreensão e
aprendizagem usando esta produção?
c) Em sua percepção, alguma proposta de atividade se destaca entre as outras? Qual e por
quê?
Também é interessante a comparação com outros materiais que você usa em suas aulas.
Não esqueça também de interagir com as contribuições postadas por seus colegas. *Texto
padrão que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE,que deve definir neste espaço o
número mínimo de interações dos Participantes neste Fórum.

Diário 2
Objetivo da atividade:
Refletir sobre a relevância da Produção Didático-pedagógica para a realidade da escola
pública.
Descrição/encaminhamentos:
O Professor PDE deverá elaborar uma questão/enunciado que leve o Participante a refletir
sobre a relevância das atividades e sugestões apresentadas quanto a Produção Didáticopedagógica para a realidade de sua escola. *Texto a ser substituído pelo Professor PDE,.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
Avaliação Temática 2 *Neste item o Professor PDE realizará a avaliação da Temática 1.
Síntese Temática 2
*Neste item o Professor PDE fará a síntese da Temática 1.

Temática 3

A partir desta Temática trabalharemos com a Implementação Pedagógica do Projeto desenvolvido
na escola. Você deverá implementar pelo menos uma das ações em sua escola/local de trabalho
ou enriquecer o debate relatando uma prática sua já vivenciada na escola. *Texto padrão que
pode ser editado/modificado pelo Professor PDE.
TEXTO PARA LEITURA
Previsão das Ações para a Implementação do Projeto de Intervenção na Escola *upload do
arquivo “Previsão das Ações da Implementação do Projeto de Intervenção na Escola”
conforme modelo no final deste documento, que deverá ser preenchido antes do encontro
presencial para Edição do GTR.
ATIVIDADES
Fórum 3
Objetivo da atividade:
Socializar a aplicabilidade das ações de Implementação do Projeto de Intervenção na Escola.
Proposta de enunciado:
Será muito importante socializar com você os avanços e desafios enfrentados durante esta
fase de Implementação Pedagógica. Por isso, neste Fórum, relatarei e discutirei com vocês as
experiências e os resultados parciais observados no desenvolvimento do meu Projeto na
escola. Sua tarefa é refletir e opinar sobre os resultados que apresento, trazendo
contribuições para o debate. Esse é um momento muito importante para o desenvolvimento do
meu trabalho no PDE.
Conto com sua participação! *Texto padrão que pode ser editado/modificado pelo Professor
PDE, que deve definir neste espaço o número mínimo de interações dos participantes neste
Fórum.

Fórum: Vivenciando a prática
Objetivo da atividade:
Socializar os encaminhamentos metodológicos da implementação do Projeto de Intervenção
na Escola - na perspectiva do Professor Participante.
Enunciado do Fórum:

Baseado nas experiências relatadas no Fórum 3 desta Temática, referentes à Proposta de
Implementação Pedagógica na escola em que atuo, proponho as seguintes atividades.

Escolha uma das três:
1 - selecionar pelo menos uma ação da implementação, já apresentada, aplicar em sua escola
ou local de trabalho (adaptando-a quando necessário) e relatar;
2 - relatar uma experiência explicando as atividades desenvolvidas, as perspectivas
alcançadas e/ou frustradas que estejam relacionadas a uma das ações da proposta de
implementação;
3 - sugerir uma atividade a ser desenvolvida e os objetivos pretendidos, informando a área de
atuação
e
relacionando-a
com
uma
das
ações
de
implementação.
Para isso, cada participante deverá clicar em "acrescentar um novo tópico de discussão"
para apresentar suas ideias e contribuições. *Não alterar o enunciado deste Fórum.
Definir neste espaço o número mínimo de interações dos participantes neste Fórum.
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
Avaliação Temática 3 *Neste item o Professor PDE realizará a avaliação da Temática 1.
Síntese Temática 3
*Neste item o Professor PDE fará a síntese da Temática 1.

Avaliação

Estamos encerrando as atividades do Grupo de Trabalho em Rede e chegou a hora de avaliálo. A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo educativo de todas
as modalidades de ensino e, na Educação a Distância, esse processo não é diferente. Conto
com suas contribuições!
ATIVIDADES
Avaliando o GTR *Para avaliação dos GTRs pelos participantes (questionário online cujo link
será disponibilizado oportunamente – antes do período destinado para tal, o link estará
inválido).
CONSIDERAÇÕES DO TUTOR
Síntese do Professor PDE *Neste item o Professor PDE fará a síntese final do GTR.

CHECKLIST DO AMBIENTE GTR

Ao término da etapa Edição do GTR, é necessário conferir atentamente a estrutura
do seu curso no AVEA e-treinamento, pois o mesmo será migrado para o ambiente e-escola.
Salientamos que após a migração para o e-escola, não será mais possível editar os
enunciados de Fóruns e Diários, portanto as alterações nos enunciados deverão ser
realizadas e revisadas até o final do curso.

Segue o cheklist do que deve ser conferido.

1. Verifique todos os textos editados e/ou substituídos:
 Texto introdutório e enunciados de abertura das temáticas.
 Quadro de Avisos.
 Fórum de apresentação.
 Atividades Fóruns e Diários.
OBS.: nas orientações para edição dos enunciados, há duas indicações diferentes:
1. Texto padrão a ser substituído pelo Professor PDE (obrigatoriedade na
substituição do texto apresentado como orientação).
2. Texto que pode ser editado/modificado pelo Professor PDE (possibilidade e não
obrigatoriedade de alteração do texto apresentado como orientação).

2. Teste os links dos arquivos:
 Contrato Pedagógico.
 Acompanhamento das atividades e aproveitamento.
 Previsão das Ações da Implementação do Projeto de Intervenção na Escola.

3. Verifique se seu GTR contém todos os itens detalhados neste documento.

4. Conferir no SACIR os arquivos referentes ao Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola e Produção Didático-pedagógica.
Na sequência, os GTRs migrarão para o AVEA – e-escola, onde o Professor PDE
terá perfil que não permitirá edição. Portanto, o GTR deverá ser finalizado durante esta
etapa da Formação Tecnológica.
A edição do GTR será possível somente no AVEA – e-treinamento que estará aberto
para tal até 18/12/2013.

Alterações posteriores no GTR deverão ser solicitadas à Equipe Tecnológica da
Coordenação

Estadual

do

PDE,

mediante

justificativa,

através

do

e-mail

gtrpde@seed.pr.gov.br.
Os arquivos referentes ao Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e Produção
Didático-pedagógica postados no SACIR serão linkados no GTR não sendo possível alterálos posteriormente. Caso haja alguma incorreção e seja necessário substituição no SACIR
após a emissão do parecer pelo orientador, deverá ser solicitado mediante protocolado no
NRE até 18/12/2013.

Curitiba, 23 de outubro de 2013.

Cassiano Roberto Nascimento Ogliari
Coordenador Estadual do PDE
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PREVISÃO DAS AÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA
TURMA PDE 2013
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR PDE
NRE:
MUNICÍPIO:
PROFESSOR PDE:
ÁREA/ DISCIPLINA:
II. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1. TÍTULO DO PROJETO:

2. ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO:
3. RESUMO DO PROJETO:

4. REGISTRO DAS AÇÕES PREVISTAS (Tantas quantas foram planejadas):

Nº
1
2
3
4
5

PERÍODO

AÇÃO

