FAQ – Formação Conexão Professor em Ação
Em que consiste o Conexão Professor em Ação?
R: O Conexão Professor em Ação é uma formação continuada de 20 horas ofertada pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná a todos os professores da rede. Dividida
em três momentos, ela terá como foco o planejamento de aulas e o seu desenvolvimento
em contextos escolares.
Qual a carga horária da Formação Conexão Professor em Ação?
R: 20 horas, distribuídas em três momentos:


1º: 4 horas de formação presencial com técnicos da SEED;



2º: 12 horas desenvolvidas na escola, com a postagem de atividades em
plataforma digital;



3º: 4 horas de encontro presencial, gerido pelo grupo, para troca de experiências.

O(a) professor(a) pode participar somente do momento presencial, caso não deseje
realizar os momentos posteriores?
R: Sim, pode, porém não receberá a certificação, pois essa requer 100% de frequência
para ser emitida. Participando das 4 horas presenciais, o professor(a) poderá requerer
apenas uma declaração de participação, no momento da oficina presencial, para
comprovar sua presença.
Se o professor não puder participar do momento presencial, pode participar
somente dos momentos posteriores?
R: Não. A Formação Conexão Professor em Ação está planejada para 20 horas, não
sendo possível a certificação parcial para as dezesseis horas relativas ao 2º e 3º
momentos. Além disso, a turma a ser criada na plataforma será composta somente pelos
professores que assinarem a frequência na formação presencial.
Professor PSS pode participar da Formação Conexão Professor em Ação?
R: Sim, professores PSS podem participar desta formação, pois ela é prevista para todos
os professores da rede.

Se o(a) professor(a) não tiver suas horas-atividade no dia programado pela
Secretaria de Educação, poderá participar?
R: Sim, nesse caso, 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.
No terceiro momento, se eu resido em um local distante de onde ocorrerá a
formação presencial, de que forma devo proceder para não perder essa
oportunidade?
R: No primeiro encontro presencial, os professores irão planejar esse último momento.
Quando necessário, como no caso acima, é possível formar mais de um grupo para o
encontro final (3º momento). Assim, os professores poderão formar um grupo menor para
se encontrar e realizar as atividades propostas, desde que haja um coordenador e um
suplente para cada grupo.
Tenho dois padrões em disciplinas diferentes, devo optar por qual deles para fazer
o curso?
R: O professor pode optar pela disciplina que ele entender que mais contribuirá para a
sua prática docente.
Se o professor possuir habilitação para duas disciplinas, ou atuar em disciplina
para a qual não possua concurso (no caso do Ensino Religioso, por exemplo),
poderá participar de duas formações diferentes?
R: Não, pois o sistema não permite duas inscrições para um evento único. Portanto, é
necessário optar por apenas uma disciplina (de concurso ou de atuação).
Haverá bolsa-auxílio para os participantes?
R: A formação não se dará por meio de convocação aos professores, mas por convite.
Por isso, não haverá bolsa-auxílio.
Serão disponibilizados materiais de subsídio teórico na plataforma EAD?

R: Sim, a plataforma digital conterá materiais de apoio para a realização das atividades e
complementação dos estudos propostos no encontro presencial.
Se o professor perder a formação presencial em seu polo, setor ou NRE, pode
realizá-la em outro desses locais?
R: Sim. No entanto, o deslocamento e a organização para a participação em outro polo
serão de responsabilidade do(a) professor(a) interessado(a). Apenas sugerimos que o
professor entre em contato com o NRE onde gostaria de realizar o curso para se certificar
de que há vagas.
Poderei avaliar a formação Conexão Professor em Ação? De que forma?
R: Sim e ficamos muito contentes em saber a sua opinião. O professor avaliará
primeiramente o momento presencial, por meio de link enviado ao seu endereço de e-mail
e, ao final do processo, toda a formação, por meio de instrumento disponibilizado na
plataforma digital.

