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2ª ETAPA DA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA – PDE 2012 

APRESENTAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento  Educacional  –  PDE é  uma política  de Formação 
Continuada da SEED – PR, destinada aos professores da Rede Estadual de Ensino, que 
proporciona  subsídios  teórico-metodológicos  voltados  ao  desenvolvimento  de  ações 
educacionais sistematizadas, objetivando o redimensionamento de sua prática pedagógica.

A Formação Tecnológica, atividade prevista na Matriz Curricular do Programa, tem 
por objetivo auxiliar os Professores PDE na aquisição de  conhecimentos que possibilitem 
autonomia dos mesmos, para a utilização de recursos tecnológicos disponíveis nas escolas 
públicas  do  Estado  do  Paraná.  Também  orienta  o  uso  de  Ambientes  Virtuais  de 
Aprendizagem, a fim de cumprir  uma das metas do PDE que consiste na formação de 
Grupos de Trabalho em Rede. 

A Formação Tecnológica divide-se em dois momentos: Informática Básica/SACIR e 
Formação  de  Tutores/Ambientação  MOODLE.  O  primeiro  momento,  Informática 
Básica/SACIR, ocorreu no 1º semestre de 2012  com uma etapa presencial  e  outra a 
distância,  totalizando  40  horas  de  formação.  O  segundo  momento, Formação  de 
Tutores/Ambientação MOODLE, iniciará a partir deste mês e terá a duração de 48 horas 
a distância e 16 horas presenciais  totalizando 64h. Tal  organização está detalhada no 
cronograma a seguir: 

Formação de Tutores/Ambientação MOODLE Etapa Período Previsto para 
Realização/2012

Carga horária Total: 64h

Distância (48h) 16/10 a 16/12

Presencial (16h) 15 a 30/11

Os Representantes do PDE em parceria  com as CRTEs nos NREs informarão  aos 
Professores PDE as datas e as escolas escolhidas para realização da etapa presencial do 
curso, de acordo com o período apresentado no quadro anterior.
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OBJETIVOS

O curso de Formação de Tutores e Ambientação Moodle tem por objetivo:

• Conhecer as principais atribuições do Tutor, bem como os subsídios necessários para 

atuação no Grupo de Trabalho em Rede.

• Utilizar os recursos do ambiente virtual de ensino e aprendizagem e-escola (Moodle 

2.3) na edição e no reconhecimento das formas de acessibilidade para a realização 

do Grupo de Trabalho em Rede.

• Reconhecer e utilizar os modos de postagem de mensagens, interação em fóruns de 

discussão e outras atividades pertinentes ao Moodle 2.3.

• Conhecer e refletir sobre os fundamentos da Educação a Distância.

• Refletir sobre o uso dos recursos tecnológicos na EaD.

ORGANIZAÇÃO DA ETAPA A DISTÂNCIA

Na etapa  a  distância  os  Professores  PDE  participarão  do  curso  de  Formação  de 
Tutores que terá início neste mês. Conteúdos principais a serem trabalhados:

• Ambiente virtual de aprendizagem e-escola e suas ferramentas de interação.

• Recursos tecnológicos numa perspectiva pedagógica.

• Histórico e as concepções da EaD.

• Ações do professor tutor e do aluno virtual na EaD.

• Processo de Avaliação na EaD.

ORGANIZAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL

Esta  etapa  será  realizada  de  forma  descentralizada  pelos  Núcleos  Regionais  de 
Educação – NRE nas Escolas Públicas Estaduais designadas pela CRTE/NRE.  Atividades 
principais a serem trabalhadas:

• Reescrever,  no  ambiente  virtual,  os  modelos  de  introdução  referentes  a  cada 
Temática, adaptando ao seu Projeto de Intervenção na Escola.

• Converter  os arquivos de textos do Projeto de Intervenção Pedagógica,  Produção 
Didático-Pedagógica e Anexo de Implementação para o formato (.pdf).
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• Fazer  upload  dos  arquivos nas  respectivas  Temáticas  para  o ambiente virtual  e-
escola.

• Retomar algumas questões como: objetivos e estratégias de tutoria e refletir sobre a 
função dos principais recursos e ferramentas de comunicação (feedback) em fóruns 
e diários.

• Conhecer e refletir sobre os critérios de Avaliação das Temáticas.

Informações Gerais sobre o GTR para o ano de 2013

Os Grupos de Trabalho em Rede ocorrem no 3º período do Programa e têm como 
objetivos: a socialização dos estudos e das produções dos Professores PDE e a discussão 
das ações de Implementação na Escola.

Número de Professores Participantes - 15

Condições para a Inscrição – professor pertencente ao Quadro Próprio do Magistério – QPM, 
Quadro Único Pessoal – QUP ou Processo Seletivo Simplificado - PSS

Previsão para o início do GTR – março/abril de 2013

Informações importantes: 

Caso o Professor PDE não realize qualquer atividade da etapa a distância ou não 
compareça a algum dos encontros presenciais, será considerado não concluinte do curso 
de Formação Tecnológica, não podendo, assim, cumprir a atividade GTR do Programa. As 
ausências deverão ser legalmente justificadas e comprovadas, por meio de protocolados 
junto ao NRE para solicitação de reposição.

No Portal Dia a Dia Educação, dentro do espaço PDE, estão disponibilizados no link 
“Formação Tecnológica” os materiais de apoio para esta Formação, bem como cronograma 
e demais orientações. 

A Coordenação Estadual do PDE deseja sucesso nesta etapa da Formação no PDE.

gtrpde@seed.pr.gov.br
Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE

Equipe Tecnológica 
Outubro/2012

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=225

