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JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO – PI – 2020 

 

TEMA: PRÁTICAS DOCENTES E A IMPLEMENTAÇÃO DA 

BNCC: Planejamento, monitoramento e avaliação 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

A Jornada Pedagógica representa o início das atividades do ano letivo e constitui um 

momento formativo importante para o diálogo entre conhecimentos acadêmicos, saberes e 

fazeres necessários à prática educativa, oriundos das experiências e vivências dos educadores 

da Rede Municipal de Ensino de São Raimundo Nonato. É por meio desse tipo de atividade que 

se promove e reafirma, política e pedagogicamente, a natureza e o sentido da formação 

continuada dos profissionais da educação. 

A IV Jornada Pedagógica tem como tema central “Práticas docentes e a implementação 

da BNCC: planejamento, monitoramento e avaliação” e objetiva possibilitar o diálogo entre os 

professores, bem como promover a reflexão diante dos desafios cotidianos da prática docente 

na rede pública de ensino propondo soluções por meio da ação didática e do trabalho em equipe. 

Além disso, as discussões promovidas durante a jornada pedagógica representam o início das 

atividades de capacitação e formação continuada a serem realizadas durante o ano letivo de 

2020 com o objetivo de debater sobre a Base Nacional Comum Curricular e a implementação 

da Proposta Curricular Municipal de São Raimundo Nonato.  

O evento, que terá como público-alvo professores da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos; coordenadores pedagógicos e gestores das 

escolas municipais, destacará questões como saberes necessários à prática educativa, 

planejamento e gestão; a reflexão sobre as avaliações internas e externas e dos indicadores da 

educação para definir estratégias e ações que garantam a melhoria da aprendizagem dos 

educandos; a importância do monitoramento e avaliação. Portanto, a Jornada Pedagógica 

constitui-se como um espaço coletivo de organização do trabalho pedagógico nas escolas, a fim 

de consolidar o planejamento das atividades para o ano letivo. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 A formação de professores a partir da JORNADA PEDAGÓGICA tem como objetivo 

fortalecer a rede municipal de ensino, a partir da realização de formação e capacitação de 

professores e demais servidores da educação, promovendo reflexões e debates sobre temáticas 

importantes no processo de ensino-aprendizagem, tais como: planejamento pedagógico, 

concepção dos currículos escolares, processos avaliativos, bem como a construção e 

implementação da Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino à luz da BNCC e os 

projetos pedagógicos que são fatores preponderantes no redirecionamento e mudanças das 

práticas educacionais. 

 Portanto, a formação e capacitação para profissionais da educação configura-se como  

um espaço importante para a reflexão como uma prática social, onde os professores se apoiam 

mutuamente e em que se sustenta o crescimento do outro, podendo através dessas ações, 

proporcionar a melhoria da qualidade da educação dos estudantes de diferentes perfis 

(NÓVOA,1995). 

 Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de São Raimundo Nonato possui cerca de 300 

profissionais da educação distribuídos entre professores, gestores e coordenadores pedagógicos 

que terão durante a Jornada Pedagógica a oportunidade de adquirir novos conhecimentos por 

meio de palestras e oficinas interativas, bem como de refletir e analisar as diferentes 

metodologias e práticas avaliativas, assim como  socializar as experiências adquiridas no 

cotidiano escolar.  

 Desse modo, a JORNADA PEDAGÓGICA será o momento de partida para articular e 

socializar o planejamento do ano letivo de 2020, tomando as análises e discussões identificadas 

como desafios e a criação de estratégias necessárias para um planejamento eficaz que possa ser 

aplicado de acordo com a realidade de cada escola, sempre objetivando a melhoria do Sistema 

Educacional para a garantia do direito de aprender das crianças, adolescentes, jovens e adultos 

da Rede Municipal de Ensino. 
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OBJETIVO GERAL 

Consolidar o planejamento escolar a partir do estudo e reflexão acerca de temáticas importantes 

para o desenvolvimento de uma prática educativa de qualidade, assim como analisar e refletir 

sobre os dados educacionais e orientar a tomada de decisão coletiva, o estabelecimento de metas 

e estratégias para melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Possibilitar o diálogo entre os professores, bem como promover a reflexão diante dos 

desafios cotidianos da prática docente na rede pública de ensino propondo soluções por meio 

da ação didática e do trabalho em equipe para a garantia do direito à aprendizagem; 

Criar um ambiente favorável para a socialização de conhecimento e construção de 

competências profissionais necessárias aos professores integrados no processo formativo; 

Fortalecer o compromisso do educador para assegurar uma aprendizagem significativa 

e contextualizada para todos os estudantes;  

Motivar os educadores a potencializar a escola pública elevando os indicadores de 

qualidade apontados pelas políticas de educação; 

Aprofundar os conceitos acerca de competências, habilidades e descritores a partir da 

Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Matemática; 

Aprofundar o conhecimento didático, no âmbito da Matriz de Referência de Língua 

Portuguesa e Matemática do SAEB; 

Estabelecer como foco a aprendizagem e organizar o trabalho pedagógico da rede; 

 

PÚBLICO-ALVO  

Professores da Educação Infantil 

Professores do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) 

Professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

Funcionários de Apoio Pedagógico  

Coordenadores Pedagógicos  

Diretores e Vice-diretores  

Equipe Pedagógica da SEMEL. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

1º DIA – MANHÃ  (06/02/2020) 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

8:00h às 

9:00h 

Credenciamento e entrega de kit do professor Auditório Centro 

Diocesano 

9:00h Solenidade de Abertura Auditório Centro 

Diocesano 

9h:30min Conferência de Abertura Auditório Centro 

Diocesano 

 COFFEE BREAK  

1º DIA - TARDE (06/02/2020) 

14h:00 Atividade de Acolhida  Auditório Centro 

Diocesano 

14h:30min - Palestra com profissional especializado 

(Educação Infantil) 

- Palestra com profissional especializado para 

professores do ensino fundamental (anos 

iniciais)  

- Palestra com profissional especializado para 

professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Palestra com profissional especializado para 

gestores escolares e coordenadores 

pedagógicos 

Auditório Centro 

Diocesano 

16h Coffee Break  

16h:15min  Grupos de Estudos e Oficinas: 

- Professores da Educação Infantil  

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) 

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Gestores das Unidades Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Professores das Escolas de Tempo Integral; 

 

Auditório Centro 

Diocesano 

18h:00 Encerramento do primeiro dia  

2º DIA – MANHÃ (07/02/2020) 

8:00h Atividade de Acolhida  
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8h:30min Grupos de Estudos e Oficinas: 

- Professores da Educação Infantil  

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) 

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Gestores das Unidades Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Professores das Escolas de Tempo Integral 

- Salão Paroquial; 

 

- Auditório do Centro 

Diocesano 

10:00h Coffee Break  

10h:30min Grupos de Estudos e Oficinas: 

- Professores da Educação Infantil  

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) 

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Gestores das Unidades Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Professores das Escolas de Tempo Integral 

 

- Salão Paroquial; 

 

- Auditório do Centro 

Diocesano 

12:00h Almoço  

2º DIA – TARDE (07/02/2020) 

14:00h Grupos de Estudos e Oficinas: 

- Professores da Educação Infantil  

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) 

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Gestores das Unidades Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Professores das Escolas de Tempo Integral 

- Salão Paroquial; 

 

- Auditório do Centro 

Diocesano 

16:00h Coffee Break  

16h:30min Grupos de Estudos e Oficinas: 

- Professores da Educação Infantil  

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) 

- Professores do Ensino Fundamental (anos 

finais) 

- Gestores das Unidades Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Professores das Escolas de Tempo Integral 

 

- Salão Paroquial; 

 

- Auditório do Centro 

Diocesano 

18:00h Socialização das atividades dos grupos de 

estudos e encerramento 

Centro Diocesano 
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PLANILHA  

             Jornada pedagógica para capacitação de professores (educação infantil, ensina 

fundamental, educação de jovens e adultos), diretores, vi-diretores e coordenadores pedagógico 

e técnicos da rede municipal de ensino no município de são Raimundo Nonato-PI 

           Cerca de 300 (trezentos) profissionais participarão de dois dias de capacitações (palestra 

oficina etc.), dividido em 05 (cinco) turmas, sendo 08 horas/dias para cada turma. 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO  QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 Deslocamento  05       296,67      1.483,35  

02 Hospedagem 02 (dois) 16       133,33       2.133,28  

03 Alimentação  16        86,67       1.386,72  

04 Palestrantes facilitadores oficinas 

hora/aulas  

100 

      143,33     14.333,00  

05 Palestra de abertura  02 

   3.000,00  

       

3.000,00  

06 Certificado color, em papel couchê, 

contendo as informações fornecidas pela 

secretaria de Educação do Município  

300 

          1,67          501,00  

07 Aluguel de Auditório dois dias 01    1.000,00       2.000,00  

        24.836,66 

 

 


