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Ofício Circular nº 011 - DEB/SEED                            Curitiba, 05 de junho de 2014. 

 

Assunto: Informações sobre o Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio no 

Paraná 

Senhor(a) Chefe, Coordenador da Educação Básica dos Núcleos Regionais de Ensino e 
Diretores dos Estabelecimentos de Ensino 
  

Tendo em vista o início da formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, 

que se dará no dia 19/07/2014, em todas as escolas inscritas na Formação do Pacto, 

apresentamos informações relativas aos encontros coletivos nas escolas.  

1) Cronograma 

O cronograma abaixo se refere aos encontros coletivos que acontecerão nas escolas nas duas 

etapas da Formação, sendo 50 horas na 1ª etapa e 50 horas na 2ª etapa. Lembramos que as 

outras 100 horas do curso deverão ser destinadas às atividades individuais de leitura dos 

materiais de estudo e à realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: 

diário, fórum e wiki. 

1ª Etapa (2014) 

Mês Dias (sábados) Carga horária 

Julho 19 4h 

Agosto 02, 16, 30 12h 

Setembro 13, 27 08h 

Outubro 11, 18 08h 

Novembro 08, 22 08h 

Dezembro 06, 13*  10h (*dia 13 com 6 horas) 

TOTAL  12 sábados 50h de encontros coletivos 

 

2ª Etapa (2015) 

Mês Dias (sábados) Carga horária 

Fevereiro 28 4h 

Março 07, 14, 21, 28 16h 

Abril 11, 18, 25 12h 

Maio 09, 16, 23, 30* 18h (*dia 30 com 6 horas) 

TOTAL  12 sábados 50h de encontros coletivos 
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2) Formação dos Formadores Regionais e Orientadores de Estudo 

As Universidades participantes do Pacto (UEL, UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, UNICENTRO, 

UNIOESTE, UFPR e UTFPR) estão realizando encontros com os Formadores Regionais e com 

os Orientadores de Estudo, conforme calendário de formação estabelecido pela própria 

Instituição de Ensino Superior (IES). Os encontros são destinados ao estudo e à preparação 

desses profissionais para a realização dos estudos coletivos dos professores e pedagogos nas 

escolas de Ensino Médio. Segue anexa tabela com a organização dos encontros coletivos do 

Pacto, de acordo com a proposta de formação no Estado do Paraná (ANEXO 1).  

 

3) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: diário, fórum e wiki. 

Para registro e acompanhamento dos estudos e das discussões que acontecerão durante a 

formação dos professores e pedagogos do Ensino Médio, contaremos com o ambiente virtual 

de aprendizagem no Portal Dia a Dia Educação. O ambiente virtual destina-se aos registros e 

acompanhamento do curso com o objetivo de auxiliar as IES, os Formadores Regionais e 

Orientadores de Estudos na implementação da proposta, bem como subsidiar a SEED na 

elaboração de ações futuras específicas para o Ensino Médio no estado do Paraná. Nesse 

espaço, desenvolvido para o Grupo de Estudos em Rede (GER), a SEED disponibilizará os 

materiais de estudo: cadernos MEC, caderno SEED, vídeos e textos complementares. 

 

4) Tabela de Universidades e Formadores Regionais Responsáveis pela Formação 

Para que a escola possa identificar a Universidade a qual está vinculada durante a formação do 

Pacto e para que os Orientadores de Estudo possam contatar o Formador Regional 

responsável pelo acompanhamento da formação na escola, enviamos tabela com dados da 

formação no Paraná. (ANEXO 2). 

IMPORTANTE: Os Formadores Regionais ou IES farão contato comunicando as 

datas dos encontros de formação para os Orientadores de Estudo. A presença dos 

Orientadores de Estudo nesses encontros é compromisso assumido pelos Diretores dos 

estabelecimentos de ensino e condição para a realização dos encontros coletivos nas 

escolas. 

 

Contamos com a costumeira compreensão dos gestores e colocamo-nos à disposição 

para as informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente 

________________________________ 
Telma Faltz Valério  

Chefe do Departamento de Educação básica 
 
 

_____________________________________ 
Marly Albiazzetti Figueiredo 

Coordenadora do Ensino Médio 
Telefone (41) 3340-1729 


