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Orientação N.º 05/2019                                                Curitiba, 25 de março de 2019. 

 

 

Assunto: Formação Conexão Professor em Ação. 
 

 

As formações de professores Conexão Professor, que já contam com lives, 

disponibilizadas de acordo com a hora-atividade concentrada, a partir de agora 

também terão o Conexão Professor em Ação. Essa nova formação é destinada 

aos professores das instituições da Rede Pública Estadual e das Redes Municipais 

de Ensino do Paraná e acontecerão de acordo com as normas estabelecidas nesta 

Orientação.  

Para a Rede Estadual, o Programa Conexão Professor em Ação substitui 

a Formação em Ação Disciplinar (FAD), previsto em calendário escolar, conforme 

Instrução 19/2018 SEED/SUED e Resolução 09/2019 (GS/SEED). Em relação aos 

dias que estavam destinados à FAD, esta Superintendência orientará posteriormente 

quanto às atividades a serem desenvolvidas.    

 

1. OBJETIVOS  

a) desenvolver oficinas a partir de conteúdos selecionados no Referencial 

Curricular do Paraná (Ensino Fundamental) e nos documentos orientadores do Ensino 

Médio que possibilitem a articulação das dimensões teórica e prática dos 

conhecimentos; 

b) ofertar formação aos professores da rede estadual e das redes municipais que 

atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

c) ofertar formação continuada para os profissionais no período destinado à sua 

hora-atividade, no caso dos professores da rede estadual; 

d) apresentar possibilidades de encaminhamentos metodológicos a serem 

aplicados em sala de aula; 
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e) refletir acerca dos resultados obtidos pelas instituições de ensino nas 

avaliações diagnósticas, utilizando-os para desenvolver práticas que promovam a 

melhoria da leitura e da resolução de problemas, utilizando os descritores da Prova 

Paraná; 

f) potencializar a troca de experiências entre os professores, por meio da 

socialização de suas produções e reflexões sobre as suas práticas.  

 

2. ORGANIZAÇÃO 

Esta formação terá a carga horária de 20 horas, dividida em três momentos: 

 

1º momento: As oficinas presenciais terão carga horária de 4 horas e serão 

desenvolvidas e ministradas pelos técnicos disciplinares do Departamento de 

Desenvolvimento Curricular e também pelos técnicos disciplinares dos Núcleos 

Regionais da Educação, quando necessário. Essas oficinas serão ofertadas nos 32 

Núcleos Regionais de Educação, em datas e locais a serem definidos e informados 

pela SEED. Neste 1º encontro, será apresentada aos participantes toda a estrutura do 

curso, o suporte EaD para postagem das atividades e a organização do 2º encontro 

coletivo (3º momento da formação).  

 

2º momento: 12 horas, desenvolvidas no ambiente escolar, nas quais o 

professor cursista irá realizar estudos dirigidos, planejar ações pedagógicas, aplicar 

as atividades produzidas no encontro presencial, refletir sobre sua a ação e postar 

atividades em uma plataforma digital. Neste momento, o cursista deverá contar com 

o apoio e assessoria do Professor Pedagogo da instituição de ensino. Esse 

profissional tem fundamental importância no processo formativo, pois o 

acompanhamento que fará da execução das atividades, além de ser uma de suas 

funções na escola, contribuirá para a potencializar o aprendizado dos professores 

cursistas.   
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3º Momento – 4 horas geridas pelos cursistas e acompanhada pela gestão 

escolar da instituição de educação que receberá o grupo. Nesta etapa, os professores 

cursistas, além de socializarem análises e reflexões acerca da aplicação das 

atividades na escola (2º momento), também realizarão outras atividades planejadas e 

orientadas no 1º momento da formação. 

 

Em resumo, a formação completa está dividida da seguinte forma: 

 

 

 

3. CRONOGRAMA 

O cronograma das oficinas presenciais será enviado aos NRE antecipadamente, 

devendo ser amplamente divulgado às instituições de ensino sob sua jurisdição. 

A organização foi elaborada em conformidade com o quadro contido na 

Orientação nº 01/2019 – SUED/SEED, que trata da hora-atividade concentrada, 

conforme segue:  

 

1
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•Oficinas
disciplinares com
os Técnicos
Pedagógicos da
SEED ou NRE.

•Carga horária de 4 
horas.
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o •Realizado pelo
professor cursista,
com o apoio do
professor
pedagogo.

•Distribuido em
estudo, aplicação
na escola e
reflexão, com
postagem no
ambiente Ead.

•Carga horária de
12 horas. 3
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l
•Encontro gerido
pelo próprio grupo,
com a liderança de
um professor
cursita, escolhido
no 1º momento.

•Troca de 
experiências.

•Carga horária de 4 
horas.
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta–feira 

Biologia 
 

Ciências 

Física 
 

Química 
 

Matemática 

Língua 
Portuguesa 

 

Língua 
Estrangeira 

Moderna 

Arte 
 

Educação 
Física 

História 
 

Filosofia 
 

Sociologia 
 

Geografia 
 

Ensino Religioso 

 

O professor poderá se inscrever, preferencialmente, no curso referente à sua 

disciplina de concurso. 

Nos casos em que a hora-atividade do professor interessado em inscrever-se na 

formação de sua disciplina não coincidir com o dia/turno do momento presencial 

ofertado, sugerimos que o docente e a equipe gestora da sua instituição organizem 

as atividades escolares, de modo a garantir o direito de aprendizagem dos estudantes 

e a participação do professor na formação.  Quando o professor possuir dois padrões 

em disciplinas diferentes, ou estiver atuando em disciplina diferente da sua de 

concurso, deverá optar por uma delas no momento da inscrição. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas através de link próprio, disponibilizado pela 

SEED.   

 

5. CERTIFICAÇÃO 

Serão certificados os professores que obtiverem 100 % de frequência e 

realizarem todas as atividades propostas na plataforma digital. 
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______________________________________ 
Meryna Therezinha Juliano Rosa 

Chefe do Departamento de Desenvolvimento Curricular 

 

 

 

______________________________________ 
Raph Gomes Alves 

Superintendência da Educação 
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