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ASSUNTO: Liberação de professores para produção do material de apoio para o Ensino
Médio na Educação de Jovens e Adultos,

.

A Suoerintendente da Educacão da Secretaria de Estado da Educacão.. no uso de
suas atribuições legais, considerando a:
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.
;).
_ _
disciplinas;
...
T

rlo rio I"\rion+<=I"
I\lot"occirl
. ..."' ,"'~ ,-I"" a "'-f"" ""'" "'I
.L~Y

-

a '"1"\ rI<=I
'-4

nr

' +it"a norl<=l"A"it"<=I

1'-"a "', ,

"',",""'-4~'"':::1''''''-4

rI<=ICoc"
"'

Ob S ria

"..."... '''''''

J= 111 t a ntl"\ nl"\

L-VI ","

. IS." . IV

nível fundamental 'quanto no médio;
+ Necessidade de orga.pização
do processo de produção do material de a"poio
'

,

"n

rlirlilt'
'-'8'~"".",,",_

rln
oncínn
__

m.."ó d, o

n

~ mnrkllírl~rlo
. ~
""
"""'-4

J=.I11 avnorla
" '" -"t''''''

~ c:o"lIínto
"'"
,~"""',............

INSTRUÇÃO

"didática daoroducão do material de aDoio ao ensino médio na
1.< A oraanizacãb
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~
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modalidade EJA é de competência do DEJAlSEED, através da sua" equipe
pedagógica;
2, A oraanizacão
funcional referente à disponibilizacão
de professores .,,.
para a producão
w::
~
.
~.
do material de apoio ao ensino médio na modalidade EJA é de competência do
GRHS/SEED;
3. O .Deríodo de .;);oroducão do material.de aDoio
ao ensino médio na modalidade EJA está
.

compreendidoentre 23/05/2006 e '1.8/08/2006podendo ser prorrogado, caso haja
necessidade evidep.ciada pelo DEJA, sendo o GRHS informado com antecedência
.Dara aue
. efetive as devidas orovidências:
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4, Serão djsponibmzados 04(quatro) professores do QPM da rede púbJica estadual de
educação para cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática,
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( ) para a produça.o do ma t ena! d.e a.poJ.Q
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5 . Os,as,
pro.essores,as,
ao
ensino médio na modalidade EJA serão liberados integralmente de suas funções nas
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6. Os(as) professores{as) serãQ su1>stitu.ldos{as)somente por aulas extra_orrunáriasna
carga horária do seu(s) padrão(ões) e nas aulas extraordinárias (se for o caso),
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aulas extraordinárias;
7, Encerrado o prazo
de afastamento
dos professores. estes retomarão ,para as escolas
,
.,
de origem onde estão lotados, reassumindo a função em sala de aula, inclusive as

aulas extraordinárias~
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A croducão
de
de Ensino Médio na modalidade EJA dar-se-á de
.
~ do material
-.
. aooio
,
forma presencial e a distância:
a) Presencia!: reUIliãotécnica com cronograma pré-estabel~cido. envolvendo o grupo
de professores liberados, os assessores e a Equipe.. Pedagógica do DEJA, para o
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como oroducão. diaitacão e reestruturacão do material de aooio oroduzido.
b) A distância: produção in~ividual dos professores liberados de cada disciplina nos
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desenvolvimento de leitura.
e selecão
de textos... bem como
.
#'" estudo.~-..oesauisa
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digitação e reestruturação do material de apoio produzido, a ser disponibilizada na
fonna e!e!rônica para os dew.ais mew,bros do grUpo da disciplina - professores,

assessores e equipe pedagógicado DEJA.
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9. Aos(as) professores(as) liberados{as) para a produção de material de apoio ao ensino

médiona modalidadeEJAcompete:

.

a) Cumprir integra!ment~ a carga horária liberada para a produção do material de.
aooio didático ao ensino médio na EJA:
.
b) éumprir as atividades relacionadas à 'produção de material de apoio. ao ensino
médio na moda!!dade.EJ.A~)
seja nos mow.eP.tospressp.ci~is, corno nos mo..rp.entos
a distância, na sua carga horária integral;
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d) Responsabilizar-se pelo ineditismo do material apresentado ao grupo de trabalho
da disciplina;
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;f) Manter a coerência entre a concepção teórico-metodológica de cada disciplina e a
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g) Utilizar a escola, preferencialmente e na medida da disponibilidade de
irrfraestrutüra, rIOSfrrOmentos a. distância;
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h) Disponibmzar sua proposta de materi.aJde apoio para as análises. contribuições e
alterações que se fizerem necessárias, a partir do diálogo com os demais
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j)r' ResDonsabilizar-se

Dela
auarda
e devolucão
dos materiais disDonibilizados
Dara o
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apoio didático - arquivo, impressões e orientações do material produzido, bem
como Hvros,textos, e.ntre.outras fontes.

11. OCa)professor(a) liberado(a) que, a qualquer tempo, não cumprir o estabelecido nesta
Instrução terá cancelada a sua liberação, retomando para o estabelecimento de origem.
Curitiba. 16 de maio de 2006.
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