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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Guia tem por finalidade constituir um instrumento para a gestão das 

atividades desenvolvidas pelas equipes de Coordenadores Setoriais do Núcleo de 

Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS).  

 

O NTPPS consiste em uma tecnologia social desenvolvida e validada pelo Instituto 

Aliança (IA)1, apresentada a partir de Outubro de 2011, que surge como uma estratégia 

transversal da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), de reorganização 

curricular do ensino médio, a partir do redimensionamento dos tempos das disciplinas, 

fundamentada no programa Com.Domínio Digital (CDD)2 e nos Protótipos da Unesco. 3 

A implantação do NTPPS constou de um trabalho conjunto do Instituto Aliança e SEDUC 

na construção de uma proposta de reorganização curricular que respeitasse as 

peculiaridades das escolas que compõem o sistema de ensino estadual, mas que ao 

mesmo tempo, transcendesse o formato tradicional e fragmentado das disciplinas e das 

práticas pedagógicas vigentes. 

Referida proposta, implementada inicialmente em 12 escolas-piloto de ensino médio, 

que encerra um componente curricular integrador e indutor de novas práticas e incorpora 

a Pesquisa no cotidiano da aprendizagem, tem como finalidade: 

a superação da fragmentação das disciplinas escolares, assim como o 
desenvolvimento de competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas do 
jovem estudante de ensino médio, associados à pesquisa, à preparação para o 
trabalho e à intervenção na comunidade. A aposta é que a articulação do 
desenvolvimento de competências, por um lado e a iniciação científica, tendo 
a pesquisa como princípio educativo, por outro, venha a produzir um efeito 
sinergético em favor da construção da autonomia desses alunos4. 

  

                                                            
1 O Instituto Aliança, sediado em Salvador, é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), criada 

em 2002 com a missão de "Educar pessoas, comunidades e organizações para o desenvolvimento humano 

sustentável”. Caracterizado como uma típica instituição da era do conhecimento, o IA desenvolve e aperfeiçoa 

metodologias e produtos educacionais, dissemina um modelo de gestão social focado em resultados e contribui 

com políticas públicas dirigidas a crianças, adolescentes e jovens. 
2 Com.Domínio Digital (CDD), que tem o foco na democratização das tecnologias digitais, associado ao 
desenvolvimento de competências e habilidades para a vida e a uma vivência dos códigos que hoje regem o mundo 
corporativo e produtivo,  desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado – SEDUC.  
3 A UNESCO construiu, em 2011, um modelo integrado e integrador denominado Protótipos Curriculares de Ensino 
Médio, que encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que dispõe no § 2o do art. 
1o que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”.  
4 Relatório 2012 Anual Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais. Fortaleza: Instituto Aliança, junho de 2013. 
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O investimento na capacitação sistemática dos educadores é um aspecto fundamental 

da proposta, voltado para integrar as dimensões da docência, das práticas, das vivências 

e da presença, no suporte e estimulo ao crescimento de cada jovem participante, por 

meio de uma educação voltada ao desenvolvimento humano, firmada sobre os Quatro 

Pilares da Educação e na “Educação para o Desenvolvimento Humano”.5 

Em 2014, os Núcleos já estão implantados em 89  escolas regulares, atingindo a  cerca 

de  30.000  jovens, com a perspectiva de gradativa incorporação de mais escolas.   

O IA, em sua trajetória de mais de 10 anos, tem utilizado procedimentos de 

monitoramento e avaliação, como parte do ciclo de planejamento e gestão de seus 

projetos e ações. Assim é que foi criada, e vem se sedimentando, uma cultura de registro 

e documentação, resultando em sistematizações e publicações, das quais o presente 

Guia faz parte. Tais práticas permitem viabilizar a transferência de sua metodologia 

educacional, o aperfeiçoamento e a ampliação de suas ações, inclusive em nível 

internacional. 

O intuito é que este Guia de Orientação e Monitoramento traga mais elementos para 

fortalecer a atuação e habilidades àqueles que coordenam ações do NTPPS para que 

possam melhor lidar com todo o ciclo do programa, tanto no planejamento como nas 

atividades relativas ao M&A. Este Guia contempla os seguintes temas: 

 o detalhamento das rotinas do NTPPS no que se refere à capacitação e 

ao monitoramento, enfatizando sua importância, desenvolvimento e 

procedimentos;  

 o significado do Monitoramento no processo de reorganização 

curricular, na identificação das repercussões junto aos distintos 

segmentos em que ele, direta ou indiretamente, impacta (no núcleo 

gestor da escola, no conjunto de professores e nos alunos participantes); 

 a importância de avaliar a pertinência da proposta teórico-

metodológica frente às demandas do jovem, do currículo e da formação 

de professores, de modo a garantir que os objetivos e a ideia do programa 

estejam de acordo com essas necessidades; 

 os procedimentos utilizados no monitoramento e avaliação, no início do 

programa (ex-ante), no decorrer da sua implementação (avaliação do 

processo) e na sua fase final (avaliação dos resultados/impactos); 

 a orientação para a preparação das capacitações e para a aplicação de 

instrumentos de monitoramento e elaboração de relatórios. 

                                                            
5 Simone André e Antonio Carlos Gomes da  Costa - Educação para Desenvolvimento Humano. Instituto Airton Sena/ 

Unesco - Editora Saraiva, 2004.
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O Guia contém uma parte inicial, sob a forma de um passo a passo, de caráter 

operacional, contemplando as rotinas utilizadas pelas equipes de Coordenação, tanto 

na capacitação quanto no monitoramento. 

 

A segunda parte trata dos fundamentos conceituais do processo de capacitação e de 

monitoramento, incluindo os indicadores.  

 
A parte final está voltada para a construção de uma matriz fundada nos componentes e 

indicadores contemplando os instrumentos balizadores dos coordenadores na prática 

cotidiana do monitoramento. Os anexos contêm os modelos de instrumentais 

correspondentes, a serem utilizados de acordo com os métodos e técnicas adotados; 

além de um glossário de termos técnicos e as referências bibliográficas que orientaram 

a elaboração do presente documento. 

 

É importante destacar que o processo de construção desse documento se insere em um 

contexto de discussões teórico-metodológicas com a equipe gestora do NTPPS, 

detentora do conhecimento da realidade e do cotidiano da implementação da proposta 

nas escolas. 
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2. A QUEM SE DIRIGE ESTE GUIA?  

 

 

O Guia se dirige aos que definem, planejam e executam programas e projetos apoiados 

pelo Instituto Aliança e que visam a qualificar jovens para a elaboração de seus projetos 

de vida e de carreira em um período de vida que corresponde à sua vivência no ensino 

médio e ao planejamento de sua vida profissional. 

 

Esse Guia está voltado para você, Coordenador Setorial do IA, responsável pela 

Capacitação de Professores e pelo acompanhamento e monitoramento das ações, ator 

estratégico essencial, força motriz desta publicação. 

 

A elaboração do presente Guia encerra uma missão de extrema importância para o 

aprimoramento e sedimentação da proposta de implantação dos NTPPSs em escolas 

da rede pública estadual. A qualidade do processo de monitoramento depende do seu 

empenho e dedicação em se debruçar em uma tarefa essencial e complexa de modo a 

assegurar uma prática sistemática e eficaz, gerando impactos positivos sobre o 

professor e, consequentemente, sobre o estudante, sujeito de todo o processo 

educacional. 

 

O Coordenador Setorial deve aliar a utilização desse Guia a todo um processo de 

discussão, de permanente aprendizado e crescimento das equipes gestora e 

operacional, de modo a favorecer uma retroalimentação e retomada das ações, a partir 

de tomadas de decisão consistentes e consequentes. 
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3. ROTINAS DO NTPPS 

 

 

O trabalho de orientação e monitoramento das ações do NTPPS exige do Coordenador 

Setorial estabelecer e seguir rotinas que otimizem o exercício de suas atividades e 

assegurem a qualidade da prática pedagógica cotidiana implementada, na perspectiva 

metodológica do NTPPS, junto aos educadores de cada escola. 

 

Para tanto, o Coordenador Setorial tem sob sua responsabilidade uma série de ações 

que fazem parte de suas atribuições básicas, a saber: 

 

i) planejar e executar a Capacitação de Educadores, de forma que eles 

compreendam, incorporem e se instrumentalizem para a implementação de um 

NTPPS; 

ii) monitorar o trabalho desenvolvido pelos educadores nas escolas de forma 

sistemática, a partir de visitas técnicas presenciais e do acompanhamento a 

distância;  

iii) articular com SEDUC/CREDEs/SEFOR e Núcleos Gestores das escolas as atividades 

relacionadas ao Programa. 

 

Sabe-se que trabalhar em parceria supõe uma sintonia de propósitos e de ações, com 

o assumir de responsabilidades específicas das partes em todas as fases de 

implementação e desenvolvimento de uma proposta, o que pode ser traduzido sob o 

formato de uma Matriz Interinstitucional que oriente e subsidie as atividades dos 

distintos parceiros no planejamento e nos quatro bimestres do ano letivo: 
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1. IMPLANTAÇÃO SEFOR / CREDEs GESTORES IA 

 Socialização da proposta na escola / Sensibilização dos 
professores 

● ●  

 Providências infraestrutura (sala, armários, computadores 
/ laboratórios, datashow, som, material didático) 

● ●  

 Seleção de professores a partir do perfil SEDUC/IA 
(ANEXO 1) 

● ●  

 Formação de formadores 1º Bimestre – 1º Ano (ANEXO 2) ●  ● 

 Capacitação dos professores realizada pelos formadores / 
IA - 1º Bimestre (ANEXO 2 – MÓDULOS 1, 2 e 3) 

●  ● 

 Capacitação de professores 1º Bimestre: 1º Ano para as 
CREDEs novas / 2ºs e 3 ºs anos (ANEXO 3)   

● ● ● 

 Providências:  
o Planos de aula – um conjunto para cada professor 
o Caderno do aluno – um para cada aluno 
o Pasta para portfólio – uma para cada aluno 

● ●  

 

 

1º BIMESTRE SEFOR / CREDEs GESTORES IA 

 Reunião para alinhamento na SEFOR/CREDEs ●  ● 

 Realização 1ª visita (ANEXO 4) ●  ● 

 Levantamento de informações básicas sobre a escola 
(ANEXO 5) 

● ● 

 Realização primeiro encontro com todos os professores da 
escola: 

o Para novas escolas: apresentação do NTPPS 
(ANEXO 6) 

o Para as antigas escolas: planejar, com o 
superintendente, metodologia que propicie o 
avanço de práticas interdisciplinares no NTPPS 

● ● ● 

 Elaboração cronograma das oficinas (ANEXO 7)  ● 

 Formação de formadores 2º Bimestre – 1º ano (ANEXO 8)  ●  ● 

 Capacitação dos professores realizada pelos formadores / 
IA- 1º ano - 2º BI (ANEXO 8 – Módulos 1 e 2)  

●  ● 

 Capacitação por imersão dos professores 2º Bimestre para 
o 1º Ano (CREDEs novas) / 2ºs e 3 ºs anos (agendas das 
capacitações – ANEXOS  9 / 10 / 11) 

● ● ● 

 Realização de 2 encontros quinzenais para capacitação em 
serviço – 3º Ano - Somente para as escolas piloto 
(validação das oficinas realizadas – ANEXO 12) 

●  ● 

 Sugestão: realização de formações sobre a pesquisa para 
todos os professores da escola 

● ●  

 Orientação quanto à avaliação/ nota (atividade indicada 
no bimestre + portfólio)  

● ● 

 Entrega do relatório do 1º Bimestre (ver Roteiro da 1ª 
visita – ANEXO 4) Para as pilotos também usar o ANEXO 
12) 

 ● 
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2º BIMESTRE SEFOR / CREDEs GESTORES IA 

 Realização reunião para alinhamento na SEFOR/CREDE ● ●

 Realização 2ª visita (ANEXO 13) ●  ● 

 Realização 2o encontro com todos os professores da escola 
o Para novas escolas metodologia descrita (anexo 

14)  
o Para as antigas escolas: planejar com o 

superintendente uma metodologia que propicie o 
avanço de práticas interdisciplinares no NTPPS 

● ● ● 

 Elaboração cronograma das oficinas (ANEXO 7)  ● 

 Capacitação regionalizada dos professores – 3º Bimestre – 
1ºs anos (ANEXO 15)   

●  ● 

 Capacitação por imersão dos professores 3º Bimestre para 
o 2ºs e 3 ºs anos (agendas das capacitações – 
ANEXOS 16 / 17) 

● ● ● 

 Realização de 2 encontros quinzenais para capacitação em 
serviço – 3º ano - Só para as escolas piloto (validação das 
oficinas realizadas – ANEXO 12) 

●  ● 

 Cartaz com a distribuição das pesquisas: tema / 
professores orientadores / agenda (ANEXO 18) 

●  

 Definição / agendamento das apresentações dos projetos 
de pesquisa (proposta: apresentação em sala de aula com 
banca de professores avaliadores)  

● ●  

 Sugestão: realização de formações sobre a pesquisa para 
os professores 

● ●

 Planejamento das apresentações finais das pesquisas nas 
feiras de ciências  

● ●  

 Orientação aos professores quanto a avaliação/nota 
(atividade indicada + portfólio) 

● ● 

 Realização das apresentações dos projetos de pesquisa 
(Instrumental de avaliação dos professores – ANEXO 19) – 
2ºs e 3 ºs anos. 

● ● ● 

 Entrega Relatório do 2º Bimestre (baseado no roteiro da 2ª 
visita - ANEXO 13 / Para as pilotos também usar o ANEXO 
12) 

 ● 
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3º BIMESTRE SEFOR / CREDEs GESTORES IA 

 Realização reunião para alinhamento na SEFOR/CREDE ● ●

 Realização 3ª visita (ANEXO 20) ● ● ● 

 Realização das apresentações dos projetos de pesquisa 
(Instrumental de avaliação dos professores) – 1ºs anos – 
(ANEXO 19) 

● ● ● 

 Elaboração cronograma das oficinas (ANEXO 7)  ● 

 Capacitação regionalizada dos professores – 4º Bimestre – 
1ºs anos (ANEXO 21) 

● ● ● 

 Capacitação por imersão dos professores 4º Bimestre para 
o 2ºs e 3ºs ano (agendas das capacitações –
ANEXOS  22 / 23)  

● ● ● 

 Verificação / ajustes na realização / orientação das 
pesquisas 

● ● ● 

 Verificação / ajustes nos contatos com instituições da 
comunidade – somente 2ºs anos 

● ● 

 Realização de 2 encontros quinzenais para 
capacitação em serviço – 3ºs anos – Somente para as 
escolas piloto (validação das oficinas realizadas – 
ANEXO 12) 

●  ● 

 Mapa das Pesquisas (ANEXO 24)  ● ● 

 Planejamento do evento de apresentação final dos 
resultados das pesquisas 

● ● ● 

 Orientação aos professores quanto a avaliação/nota 
(atividade indicada + portfólio)  

● ● 

 Atualização do instrumental “Informações Básicas 
sobre a Escola” (ANEXO 5)

● ● 

 Entrega Relatório do 3º bimestre (baseado nos 
anexos 20 e 24) 

 ● 
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4º BIMESTRE SEFOR / CREDES GESTORES IA 

 Realização de Reunião para alinhamento na 
SEFOR/CREDEs 

●  ● 

 Realização da 4ª visita (ANEXO 25) ●  ● 

 Evento de apresentação dos resultados finais das 
pesquisas (Banca ou Feira) – (ANEXO 19) 

● ● ● 

 Mapa das ações / práticas sociais – 2ºs anos 
(ANEXO 26) 

● ● 

 Cronograma das oficinas (ANEXO 7)  ● 

 Auto avaliação dos alunos (ANEXO 27) ● ● ● 

 Orientação aos professores quanto à avaliação/nota 
(atividade indicada + portfólio)  

● ● 

 Promoção do 3o encontro com Professores da escola 
– Avaliação (ANEXO 28) 

● ● ● 

 Planejamento do Rito Final (encerramento do ano / 
apresentações dos alunos / projeto de vida) 

● ● 

 Entrega Relatório do 4º bimestre (baseado no anexo 
25) 

 ● 

 Realização de 2 encontros quinzenais para 
capacitação em serviço – 3º ano – Somente para as 
escolas piloto (validação das oficinas do 4º bimestre 
– Anexo 12) e avaliação final / Participação em 
avaliação externa. 

●  ● 

 Realização de um encontro para avaliação final do 
ciclo de 3 anos 

● ● ● 
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O Coordenador Setorial, na sua prática de monitoramento às escolas, segue, então, 
alguns passos e procedimentos, que devem estar integrados e que são colocados, para 
efeitos didáticos6, na seguinte disposição: 
 
1o Passo – Planejamento 

 Levantamento dos objetivos e metas do NTPPS  

 Preparação e estudo do material 

 Elaboração das Variáveis com correspondentes Indicadores  

 Capacitação das Equipes para utilização do Sistema de Indicadores 

 Preparação do processo e garantia das condições concretas para a utilização do 
Sistema de Indicadores 

 Pactuação de prazos para tratamento dos dados/informações levantados. 
 

2o Passo – Estudo de Cenário (Perfil de Entrada) 

 Construção do Cenário da unidade escolar a ser acompanhada no contexto do 
município: Informações sobre economia - emprego, renda, produção-, sobre a 
existência e o acesso aos equipamentos culturais e de lazer (cinema, biblioteca, 
museu, internet, centros culturais, parques, praças públicas), sobre educação 
(acesso, permanência, transferências, infraestrutura, condição de trabalho 
para professores e alunos), sobre mecanismos e canais de participação 
(Conselho de Desenvolvimento, Câmaras Temáticas, Conselho de Educação, 
Conselho Tutelar, Conselho da Saúde, Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselho da Juventude, fóruns de debate e/ou de deliberação e 
outros) permitirão obter um panorama geral do município. 

 
Na escola, são pontos de partida: a proposta pedagógica e as orientações 
curriculares, os recursos humanos, os recursos físicos (espaços, equipamentos 
e materiais).  

 
3o Passo – Formação 

 Formações inicial e continuadas de professores; 

 Formações com gestores, superintendentes e coordenadores pedagógicos. 
 

4o Passo – Acompanhamento da Execução 

 Realização de visitas técnicas às escolas  
o Contatos com CREDEs/SEFOR, com gestores 
o Reunião e/ou Capacitação do corpo docente da escola 
o Capacitação em serviço dos professores do Núcleo 
o Contatos com os alunos 
o Participação nos eventos relacionados à pesquisa  

 Acompanhamento a distância 
 

                                                            
6 A despeito de essas ações serem apresentadas no Guia dentro de uma sequência lógica, elas na prática 
podem ocorrer de forma paralela e/ou complementar.  
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5o Passo – Sistematização e Consolidação dos Resultados 

 O registro, a organização e a sistematização das informações, com o 
correspondente uso dos indicadores, para subsidiar o processo, por meio de 
relatórios, atas de reuniões, checklists, alimentação da Matriz de 
Monitoramento. 

 Disponibilização das informações – para publicizar o processo – em sites, blogs, 
redes sociais ou outros veículos de comunicação, o que faz parte do processo 
democrático e contribui com a criação de um sentido da avaliação junto à 
comunidade educacional, à população da cidade e/ou estado. 

 Análise e Revisão das metas e procedimentos em função dos resultados 
 
6o Passo – Devolutiva para as CREDES, organizações apoiadoras, parceiros e para as 
escolas sobre os resultados do Monitoramento. 
 

 As relações que se estabelecem entre indivíduos e entre membros de um grupo 

ou de uma organização se desenvolve em um processo de comunicação e de 

transmissão de informação. Esse processo de comunicação permite 

estabelecer contatos, partilhar informação e trocar conhecimentos, 

estimulando um maior envolvimento das pessoas e organizações com o 

programa, o que torna o retorno dos resultados obtidos no monitoramento 

essencial. 
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3.1. O Desafio da Capacitação 

 

 

A Capacitação consiste em um processo de aprendizagem voltado para preparar a 

pessoa para enfrentar as situações referentes à sua atividade, por meio da aplicação 

de conhecimentos, com possibilidade de criar, resolver problemas, oferecer alternativas 

de melhorias e criar ambiente adequado. Capacitar significa favorecer a autonomia, 

criar autoconfiança e promover o desenvolvimento. 

 

O IA, acreditando na necessidade da capacitação contínua dos professores de modo que 

eles passem por um processo de ressignificação de suas práticas, de reflexão sobre 

suas escolhas profissionais e de requalificação de seu olhar sobre o adolescente e o 

jovem, tem nessa ação um investimento central. 

 

Um Coordenador Setorial precisa, portanto, ter como prioridade a sua preparação para 

a capacitação dos educadores. E por que isso? Porque todas as ações de 

monitoramento, de articulação, de avaliação, de redesenho, quando necessário, e da 

própria ampliação da experiência, decorrem da qualidade da capacitação realizada, da 

sensibilização e do vínculo estabelecido a partir dela.  Devem ser considerados os 

aspectos seguintes: 

 

 as práticas pedagógicas precisam fundamentar-se em um diagnóstico geral e 
circunstanciado da situação;  

 ações formativas devem promover a interdisciplinaridade e obedecer aos 
princípios de articulação, continuidade e regularidade; 

 importância da formação continuada e de programas de capacitação que 
priorizem o desenvolvimento de processos abertos e diversificados, que visem 
a construção democrática de saberes. 
 

Nas capacitações, os educadores são provocados a reverem suas convicções e práticas 

pedagógicas, relacionando-se esse trabalho a uma reflexão e discussão acerca dos 

procedimentos teórico-metodológicos que estão sendo propostos pelo Núcleo. Esses 

momentos também propiciam a troca de experiências, a integração do grupo, uma 

sintonia na equipe e desta com os capacitadores, o que deriva uma incorporação da 

metodologia – planos de aula, trabalho com pesquisa, projeto de carreira e de vida, 

discussão de temas e textos - de uma forma mais legítima. 
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3.1.1. Preparação para as Capacitações 

 

 

Merece especial atenção do Coordenador a sua 

preparação e a organização do material para as 

capacitações a serem realizadas. Considerando que 

esse trabalho se desenvolve em uma rede pública de 

ensino médio, consiste em uma experiência inovadora 

que tem por objetivo tornar-se parte do sistema 

curricular do EM e ainda envolve diferentes dimensões 

de articulação – logística, comunicação com 

participantes, produção de material pedagógico, 

definição de encaminhamentos com a SEDUC ou 

CREDES/SEFOR, dentre outros, o Coordenador deve 

reservar um tempo para planejar sua ação e 

participação; e estar atento aos prazos para retorno 

dos produtos para  as instâncias responsáveis pela 

logística. 

 

A seguir são elencadas as ações/atividades constantes 

em uma capacitação-modelo realizada para 

professores do NTPPS. 

 

 

 

 

 

 

  

DICAS 
 
Preparação para as Capacitações 

 Lembre-se da necessidade permanente 
de estudo e fundamentação teórica para 
a realização desse trabalho. 

 

 Chegue sempre com o mínimo de 
antecedência de 30m para a organização 
do material, para alinhamento com os 
demais responsáveis pela capacitação e 
para a recepção dos participantes. Da 
mesma maneira busque dar exemplo no 
cumprimento aos horários pactuados com 
o grupo. 

 

 Evite acessar Facebook, e-mail e atender 
ligações telefônicas durante o processo 
de formação, pois o seu exemplo é 
fundamental para que você seja 
percebido como um líder e legitimado 
como tal. 

 

 Outro cuidado que um capacitador deve 
ter é com a clareza com que se comunica 
e com o uso de um português correto, 
essenciais para o exercício da função com 
o profissionalismo que ela requer. Muitas 
vezes as pessoas trazem vícios de 
linguagem que são comuns na cultura 
local (p.ex. não colocar o s no plural, 
utilizar repetidamente a expressão né?) 
que podem comprometer, sem que se 
perceba, a comunicação. 

 

 Evite confrontos de ideias e/ou de 
ideologias. Muitas vezes os grupos podem 
procurar testar o coordenador e nesse 
momento a serenidade é crucial. 

 Reserve um tempo ao final de cada dia de 
capacitação para uma avaliação com a 
equipe de capacitadores, lembrando que 
muitas vezes se fazem necessários ajustes 
em relação ao previamente planejado, 
considerando o público, a demanda que 
ele traz e a dinâmica que se estabeleceu 
durante o dia. 
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CHECKLIST PARA UMA CAPACITAÇÃO 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

Definição da Programação, dos atores envolvidos e 

elaboração da Matriz de Capacitação 
Coordenações Pedagógicas Nacional, 
Local e Setorial 

Revisão dos Planos de Aula 

Coordenações Pedagógicas Local e 
Setorial 
 

Estudo dos Temas a serem abordados, com sugestões de 

bibliografia 

Definição de técnicas, vivências e a preparação prévia do 

material para realizá-las 

Preparação de PowerPoint, seleção dos textos e de 

formulários de avaliação a serem utilizados. 

Articulação com demais capacitadores para definição do 

trabalho durante a capacitação- no de salas necessárias, 

equipamentos, divisão dos grupos -, entre outros. 

Articulação com a gestão do IA e SEDUC para a definição de 

logística – local, hospedagem, se for o caso, alimentação, 

traslado; material didático necessário, formulários de 

frequência, certificados. 

Coordenação SEDUC (CODEA) 
CREDES/SEFOR 

Confirmação com a SEDUC acerca da mobilização dos 

participantes Coordenação Setorial 

Outras providências  
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3.1.2. A Matriz de Capacitação 

 

 

Para a construção de uma Matriz de Capacitação, o Coordenador deve, inicialmente, ter 

bem definidos a Ementa, os Objetivos e os Resultados Esperados, voltados para o 

público-sujeito a ser contemplado. Em seguida, deverá ser elaborado o conteúdo, com 

o detalhamento necessário, alocado nas distintas unidades constantes da Programação 

e distribuídos na carga horária e nos dias de capacitação previstos, tal como sugere o 

quadro a seguir: 

 

1º DIA – (DATA, DIA DA SEMANA – AUDITÓRIO / SALAS) 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material/Instrumentos 
Responsável 

(eis) 

00:00 00’     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

00:00 00’ ALMOÇO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

00:00 Encerramento do Dia 

 

Importante considerar ao elaborar a Matriz de Capacitação a proposta pedagógica do 

NTPPS/IA para a capacitação de educadores, suas diretrizes, instrumentos e o itinerário 

formativo. 

Como já ressaltado, este processo de formação contínua, desenvolvido no âmbito dos 

programas coordenados pelo IA, fornece subsídios básicos para a efetivação de um 

monitoramento sistemático da implementação da experiência do Núcleo em bases 

consistentes e de modo intrinsecamente articulado. 
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3.2. O Processo de Monitoramento e Avaliação 

 

 

Monitorar, acompanhar e avaliar são palavras-chave essenciais para o sucesso de 

qualquer ação que esteja voltada para resultados.  

Algumas questões devem referenciar o Coordenador ao proceder a sua prática de 

monitoramento: 

 Por que monitorar? 

 O que vai ser monitorado? 

 Como monitorar? 

 Quem vai monitorar? 

 Quando monitorar? 

 O que fazer com os resultados do Monitoramento? 

Monitorar consiste na observação e no registro regular das atividades de um programa 

ou projeto. É um processo rotineiro de acúmulo de informações de um projeto em todos 

os seus aspectos. Monitorar á checar o progresso das atividades, ou seja, uma 

observação sistemática e com propósitos bem definidos. 

Monitorar significa também dar um retorno sobre o projeto aos seus colaboradores, 

implementadores e beneficiários. A elaboração de relatórios permite que todas as informações 

reunidas sejam usadas na tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento do desempenho do 

projeto. 

Distintos autores apresentam definições para o Monitoramento, todas elas apontando 

elementos comuns que enfatizam o caráter processual, a sistematicidade, a busca da 

eficiência e a correção de rumos durante a execução das atividades: 

Para GARCIA (2001, p. 32), MONITORAMENTO “é um processo sistemático e contínuo 

que, produzindo informações sintéticas e em tempo eficaz, permite rápida avaliação 

situacional e a intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações monitoradas”  

Segundo FARIA (1999, p. 44-45) “O MONITORAMENTO avalia a eficiência. É o fazer 

certo as coisas, posto que as atividades de monitoramento permitem intervir no 

processo de execução, corrigindo os rumos cada vez que os desvios são detectados”.  

O monitoramento é, então, um processo sistemático e periódico de análise da gestão, 

funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como objetivo identificar 

desvios na execução das ações, entre o programado e o executado, diagnosticando suas 

causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à adequação entre o plano e a sua 

implementação.   
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As atividades de monitoramento são desenvolvidas durante a execução do programa e 

têm como principal matéria-prima os dados operacionais, constituindo em ferramentas 

críticas para a gestão.  

Entretanto, para realizá-las é necessário ter conhecimento prévio do projeto nas suas 

fases inicial e final, bem como na sua fase de desenvolvimento, pois isto permite 

verificar o seu andamento com relação a objetivos e metas e, se necessário, 

redirecionar, ou mesmo, redesenhar algumas ações. 

Nesse contexto os indicadores são ferramentas fundamentais para avaliar a eficiência 

e eficácia de um programa ou projeto.  

Sendo assim, para monitorar é imprescindível que o problema esteja bem definido, bem 

como as ações estejam bem desenhadas e programadas, identificadas por indicadores 

claros e objetivos, possíveis de serem trabalhados. Não se pode monitorar o que não 

pode ser medido.  

O monitoramento utiliza geralmente dados internos e busca analisar o cumprimento 

dos prazos das atividades; a quantidade, a qualidade e a correspondência das ações 

frente aos objetivos previstos.  
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3.2.1. O que é monitorar? Qual a importância do monitoramento?  

 

 

MONITORAMENTO consiste em um processo analítico e administrativo que, mediante 

um conjunto de atividades permite registrar, compilar, medir, processar e analisar uma 

série de informações que revelam o curso ou desenvolvimento de uma atividade 

programada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NTPPS

Planejamento

Execução

Monitoramento

Avaliação
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Monitorar supõe/implica a adoção de uma postura 

proativa do Coordenador na identificação de desafios e 

oportunidades e na construção de soluções/meios por 

parte dos atores que supervisionam continuamente o 

desenvolver do Núcleo, tendo como objetivo principal 

garantir a concretização dos resultados, corrigir eventuais 

desvios e aprimorar as ações. Importante considerar o 

tempo oportuno e hábil, a cada ciclo que finaliza ou se 

inicia, para realização de discussões conjuntas acerca das 

necessidades de ajustes e acréscimos, que gerem 

proposições viáveis, passíveis de serem incorporadas à 

prática.  

Essa “correção de rumos” nas atividades de 

monitoramento, não quer dizer apenas intervir sobre os 

conteúdos de um programa, mas significa (ou pode 

significar) 

 modificar cenários;   

 (re)qualificar os recursos;  

 rever procedimentos e/ou instrumentais.  

Nesse sentido, é importante salientar a colocação de Belloni (2001, p.14) quando se 

reporta ao monitoramento como parte da avaliação e como um instrumento 

fundamental para conhecer, compreender, aperfeiçoar e orientar as ações de 

indivíduos ou grupos. Segundo o autor, o monitoramento constitui uma forma de olhar 

o passado e o presente sempre com vistas ao futuro.  

O monitoramento apresenta algumas faces – diretrizes dimensões e características – 

essenciais para uma melhor compreensão do processo que devem ser visualizadas de 

forma dinâmica, e não linear, como pode sugerir a figura a seguir. Cada uma dessas 

faces, ao ser discutida e considerada, amplia a visão do monitoramento e sugere pistas 

para rever elementos da prática ou fortalecer procedimentos. 

 

  

 

DICA 

 

Uma das questões a ser considerada, 

pelo Coordenador, quando vai 

proceder a um monitoramento é a 

seguinte: 

• Quais os momentos e prazos a 

serem considerados no 

Monitoramento? 

Devem ser previstos momentos 

distintos de monitoramento para 

proceder a um balanço das ações, de 

identificação de pontos fortes e fracos 

e de reajustamento de estratégias. 
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Planejar e implementar o processo de monitoramento de um programa pode levar 

vários meses, razão pela qual o calendário do monitoramento deve ser integrado ao 

calendário de implementação do programa, sob pena de se perderem oportunidades 

na coleta de informação ou na observação de impactos no desenvolvimento de certas 

atividades, ações ou medidas. 

  



 
 

23 

3.2.2. As visitas técnicas na rotina do monitoramento 

 

 

Para realizar o monitoramento, foi construído um conjunto de 

rotinas para alinhar os procedimentos de supervisão nas visitas 

técnicas de acompanhamento às escolas que aderiram a essa 

metodologia. Essas visitas, em número de 04 (quatro) ao ano, 

proporcionam um maior contato dos coordenadores com o 

universo educacional e observar in loco como as atividades e a 

metodologia do NTPPS estão sendo desenvolvidas pelos 

distintos atores, notadamente os professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DICAS 

Prepare, com o suporte do 

coordenador geral do Programa, uma 

agenda com os pontos a serem 

abordados e observados durante a 

visita. 

Assegure a logística necessária para a 

visita: transporte, diária, hospedagem 

e alimentação. 

Registre cada fato, ocorrência ou 

depoimento, inclusive com fotos ou 

gravações (sempre requerendo 

autorização). 

Encaminhe para o Coordenador de TIC 

os registros devidamente legendados 

para publicação na Fan Page do NTPPS 

e Facebook IA. 

Alimente o sistema informatizado 

regularmente, com dados atualizados 

e fidedignos advindos do 

monitoramento presencial e a 

distância. 
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FLUXO DE VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS 

 

 
 

O quadro a seguir especifica cada um desses passos, desenvolvidos a partir de sucessivas 

visitas técnicas às escolas, contendo as indicações dos correspondentes materiais 

necessários e instrumentos a serem aplicados, dirigidas aos três anos do EM. 

 

A 1ª visita corresponde à fase de implantação, o que requer do Coordenador dedicar 

uma especial atenção para a forma de como chegar à comunidade escolar, penetrar na 

sua dinâmica interna, conhecer suas peculiaridades e demandas, principais atores e 

lideranças, teias de relações e detectar possibilidades a serem trabalhadas na 

perspectiva do Núcleo. 
 

Apropriar-se da dinâmica da escola, a partir da visão e atuação dos seus gestores, é um passo 

importantíssimo para que o Coordenador possa circular e se integrar na comunidade escolar. 

 

É importante procurar desvendar o cenário a ser acompanhado e seu entorno, o que 

significa pesquisar dados e informações acerca da escola e do município (IBGE, sites do 

governo estadual e prefeituras, blog da escola, projeto político-pedagógico, dentre 

outros) e se acercar da comunidade escolar para conhecê-la. 
 

A articulação com a CREDE/SEFOR e com os gestores constituem instâncias estratégicas para o 

trabalho de monitoramento nas escolas, bem como a aproximação com os alunos, em um 

contínuo processo de conquista de confiança. A aplicação da metodologia, pelo educador, já 

deve ser observada nesta visita, com ênfase no estímulo à pesquisa. 

 

  

3a. Visita

Elaboração

Projetos

Pesquisa

4a. Visita

Participação  
Apresentação 

Projetos de

Pesquisa

2a. Visita

Mobilização

Professores

Cotidiano 
pedagógico

1a. Visita

Estudo de 
Cenários

http://www.google.nr/imgres?imgurl=http://diariodenoticias.com.br/images/20140225161510_LP_04_-_Comiss%2525C3%2525A3o_analisa_projeto_que_dificulta_fechamento_de_escolas_rurais,_ind%2525C3%2525ADgenas_e_quilombolas.JPG&imgrefurl=http://diariodenoticias.com.br/noticias.asp?idnoticia%3D6713%26act%3Ddet&h=1375&w=1600&tbnid=qRuw8Rh-XY9dGM:&zoom=1&docid=ATkP0kWML65lyM&ei=wRM7U72OHvSQ0QH6uYAI&tbm=isch&ved=0CHkQhBwwDQ
http://www.google.nr/imgres?imgurl=http://diariodenoticias.com.br/images/20140225161510_LP_04_-_Comiss%2525C3%2525A3o_analisa_projeto_que_dificulta_fechamento_de_escolas_rurais,_ind%2525C3%2525ADgenas_e_quilombolas.JPG&imgrefurl=http://diariodenoticias.com.br/noticias.asp?idnoticia%3D6713%26act%3Ddet&h=1375&w=1600&tbnid=qRuw8Rh-XY9dGM:&zoom=1&docid=ATkP0kWML65lyM&ei=wRM7U72OHvSQ0QH6uYAI&tbm=isch&ved=0CHkQhBwwDQ
http://www.google.nr/imgres?imgurl=http://diariodenoticias.com.br/images/20140225161510_LP_04_-_Comiss%C3%A3o_analisa_projeto_que_dificulta_fechamento_de_escolas_rurais,_ind%C3%ADgenas_e_quilombolas.JPG&imgrefurl=http://diariodenoticias.com.br/noticias.asp?idnoticia=6713&act=det&h=1375&w=1600&tbnid=qRuw8Rh-XY9dGM:&zoom=1&docid=ATkP0kWML65lyM&ei=wRM7U72OHvSQ0QH6uYAI&tbm=isch&ved=0CHkQhBwwDQ
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1ª Visita (1º, 2º e 3º anos)  
(Início do Ano Letivo (janeiro/fevereiro) 

 

1. ARTICULAÇÃO COM CREDE / SEFOR (COORDENADOR E SUPERINTENDENTE) 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

Contato com coordenador da CREDE para alinhar a 
importância / responsabilidade da CREDE / SEFOR 
nesse processo de transferência de tecnologia. 
Garantia da logística para a formação de 
formadores. 

 
Apresentação 
da proposta em 
PPT 
 
 
PPT com fluxo 
de informação 

 
 
 
Roteiro de 
Monitoramento – 1ª 
visita  
 
 
Diário de Campo 

Alinhamento/ ajuste da agenda de visitas com os 
superintendentes/gestores 
 

Definição do fluxo de comunicação 

 

2. CONTATO COM OS GESTORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

Apropriação do calendário letivo da escola  Apresentação da 
proposta em PPT 
 
PPT com fluxo de 
informação  
 
Calendário Letivo 
 
Planilha de 
lotação (SEDUC) 
 
Listagem de 
Projetos da Escola 
 
Planos de aula / 
caderno do aluno 
/ portfólio 

 
Formulário 
“Informações 
Básicas sobre a 
Escola” 
 
Relatório 1a visita 
 
Checklist do 
material 
 
  
 
 
 

 Agendamento, com antecedência, e 
realização do Primeiro Encontro com todos 
os professores da escola 

o Nas escolas novas – Reunião de 
apresentação do NTPPS, sua 
missão como componente 
curricular articulador. 

o Nas escolas antigas – Discutir a 
experiência dos anos anteriores e 
planejar as estratégias de avanço 
de práticas interdisciplinares. 

 Preenchimento do Instrumental de 
Informações Básicas sobre a Escola. 

 Identificação do Potencial da Escola: 
profissionais e projetos a articular. 

 Confirmação do material didático / planos 
de aula / caderno do aluno / portfólio. 

 Orientação acerca da necessidade de um 
caderno para o Diário de Bordo das 
Pesquisas no segundo Bimestre (um por 
equipe de pesquisa). 

 Agendamento da segunda visita e do 
Segundo Encontro com os professores da 
escola para o segundo bimestre. 
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3. ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

Elaboração conjunta do Cronograma das oficinas 
(atentar para as diferenças das datas de início das 
aulas)

 
Pinceis 
Cartolina
 
 
Planos de 
Aula/Caderno do 
Aluno/Portfólio 
 
Acordo de 
Convivência 

 
 

Cartaz 
Cronograma das 
Oficinas 
 

 
 

Relatório Educador
 

Roteiro de 
Observação  

 

Criação de canais de informação acerca do Núcleo 
na sala dos professores (aposição de cartaz – 
Cronograma das Oficinas com datas redes sociais, 
site da escola, etc.) 

 Observação da semana de acolhida / Rito 
de iniciação/Acordo de convivência nas 
salas. 

 Observação da prática e disseminação da 
metodologia. 

 Indicação de material para estudo 

 Orientações sobre as Notas: indicação do 
bimestre + avaliação do portfólio. 

 Orientações específicas:  
o Execução dos planos de aula;  
o Uso do caderno do aluno; 
o Portfólio. 

 Explanação acerca do Programa Aprendiz 
na Escola7  

o Tomar conhecimento da 
implantação do Programa. 

o Fazer esclarecimentos se for 
necessário. 

  

 

4. CONTATO COM OS ALUNOS 

Atividades
Material 

Necessário 
Instrumentos

 Observação e registro das primeiras 
impressões /Repassar os esclarecimentos 

 Incentivo aos alunos para a pesquisa 

 Estímulo para inserção no Programa 
Aprendiz na Escola8  

 
 

 
 

 

  

                                                            
7 Somente para os alunos dos 3ºs anos. 
8 Idem. 
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5. REGISTRO DE BOAS PRÁTICAS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Observação e registro das práticas 
desenvolvidas nas escolas visitadas 

 
 

 
Diário de Campo 
Release 

 

Na 2ª visita o Coordenador provê um acompanhamento do cotidiano pedagógico e 

apoia o Grupo Gestor na mobilização dos professores para participarem na orientação 

das pesquisas dos alunos, na realização do 2º Encontro de Professores e do evento de 

apresentação dos projetos de pesquisa. Acompanha de perto o aluno na elaboração dos 

projetos de pesquisa, notadamente na seleção dos temas e dos orientadores.  

Fortalecer o trabalho dos professores na aplicação das metodologias participativas com 

vistas a um maior envolvimento dos alunos é uma tarefa desafiante e que se configura 

como uma capacitação em serviço. O coordenador não pode perder de vista a 

necessária integração das disciplinas, com destaque para os Planos de Aula, o 

cumprimento do Acordo de Convivência e a elaboração do Projeto de Vida. Os fluxos de 

comunicação na escola também devem ser considerados. 
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2ª Visita 

1. ARTICULAÇÃO COM CREDE/SEFOR 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 

 . Contato prévio com o 
superintendente para agendamento 
da visita e planejamento do Segundo 
Encontro com os professores. 

 

  
 
 
 
 
Fluxo de 
Comunicação 

 
Relatório 2a 
Visita 
 
 
Press Release 

 Planejamento de Estratégias 
o Com as novas escolas:  

Definir com os 

superintendentes as 

estratégias a serem 

adotadas para 

disseminação do NTPPS na 

escola, inicialmente para o 

envolvimento dos 

professores na orientação 

das pesquisas. 

o Com as demais escolas:  
Planejar com o 

superintendente as 

metodologias que 

propiciem o avanço de 

práticas interdisciplinares 

no NTPPS.

a. Identificação de alternativas de 
formação em pesquisa, juntamente 
com os gestores, para o conjunto de 
professores.  

 

b. Avaliação / aprimoramento do 
fluxo de comunicação. 
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2. CONTATO COM OS GESTORES (SE POSSÍVEL JUNTO COM O SUPERINTENDENTE) 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

c. Agendamento prévio do 
planejamento do Segundo Encontro 
com os professores. 
d. Mobilização dos professores para 
a orientação das pesquisas  

 

 
PPT com Itinerário 
Formativo do 
NTPPS  
 
/ planos de aula / 
caderno do aluno / 
portfólio 
 
Perfil da pesquisa 
escolar 
 
Dicas Pedagógicas
 
 
Cartaz 

 
Relatórios/Atas 
Reuniões 
 
 
 

 Realização do Segundo Encontro com 
Professores com o objetivo de: 

o aprofundar o conhecimento 
do itinerário formativo do 
NTPPS (1º, 2º e 3º anos); 

o definir estratégias de 
articulação de todas as áreas 
com o Núcleo.  

o esclarecer sobre o perfil da 
pesquisa escolar e seu 
respectivo contexto no 1º, 2º 
e 3º anos  

o informar sobre a 
metodologia adotada no 
NTPPS (Dicas pedagógicas)  

e. Definição de estratégia de 
mobilização dos professores para a 
orientação das pesquisas (Proposta do 
cartaz na sala dos professores para 
acompanhamento coletivo) 

f. Planejamento/ agendamento da 
apresentação dos projetos de pesquisa  

g. Planejar a inclusão das pesquisas 
na Feira de Ciências. 

 Discussão de questões específicas / 
encaminhamentos (educadores / 
equipamentos / material/ caderno do 
aluno / portfólio / Diário de bordo, etc.) 
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3. ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Elaboração do Cronograma das oficinas – 
propor soluções para possíveis atrasos.

 

 
Cronograma das 
Oficinas 
 
Fluxo de 
Comunicação 
 
 
Acordo de 
Convivência 
 
 
Cartaz 
 
Orientações sobre 
Pesquisa 

 
 

Relatório 
Educadores 
 
Observação/Cade
rno de Campo 
 
 

 Avaliação/ aprimoramento do fluxo de 
comunicação 

 Criação de canais de informação na escola 
do que está acontecendo no núcleo 
(aposição de cartaz – Cronograma das 
Oficinas com datas / mural com resultado 
de atividades, etc.) 

 

 Observação do cumprimento do Acordo de 
convivência nas salas: verificar se está 
afixado e se é possível funcionar para todos 
os professores. 

 

 Observação da disposição das carteiras 
(em círculo). 

 Verificação e provisão de suporte com 
relação à Pesquisa: 

o Dificuldades com a elaboração dos 
projetos. 

o Articulação com os professores da 
escola para orientação das 
pesquisas. 

o Condução da escolha dos Temas 
das pesquisas 

o Articulação com a comunidade (2º 
anos) 

 Motivação para a elaboração do Projeto 
de Vida antes do período de férias. 

 

 Orientações específicas: 
o Planejamento / agendamento da 

apresentação dos projetos de 
pesquisa (Sugestão: na sala de 
aula com banca avaliadora 
formada por 03 professores da 
escola.) 

o Explicação acerca dos produtos 
que compõem as Notas dos 
alunos do 1º bimestre/ SIGE. 
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4. CONTATO COM OS ALUNOS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 

 Observação e registro:  
o opiniões em relação às oficinas / 

aos educadores / à pesquisa 
o Principais aprendizados 

identificados. 
o temas de pesquisa escolhidos 
o iniciativas de busca pelos 

professores orientadores das 
pesquisas. 

 
 
Gravador
 

 
Relatório Grupo 
Focal
 
Ficha de 
observação em 
sala de aula 
 

 Orientações sobre a pesquisa: 
o Para os primeiros anos: Dar dicas 

de como realizar a pesquisa na 
própria escola, definindo bem os 
respondentes. Explicar que a 
pesquisa compreende: consulta 
bibliográfica (critérios para 
escolha da bibliografia /(sem ser 
copiar e colar) / observação ou 
vivência da equipe e pesquisa de 
campo.  A equipe pode optar 
também por estudo de um 
determinado caso.   

o Para os segundos anos: orientar a 
busca de informações em 
instituições que atuam na 
comunidade dentro dos temas 
escolhidos, e que as equipes 
tenham acesso, alertar para o 
cuidado com a segurança fora da 
escola. 

 

 

5. REGISTRO DE BOAS PRÁTICAS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos

 Observação e registro das práticas 
desenvolvidas nas escolas visitadas 

 
 

 
Diário de Campo 
Releas 
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Na terceira visita, o Coordenador dá continuidade ao 
monitoramento da prática pedagógica do educador e ao 
desenvolvimento de competências no aluno; participa 
da apresentação dos projetos de pesquisa – 1ºs anos, 
procurando agendar a visita de forma a coincidir com 
esse evento. O seu foco de atenção permanece no 
acompanhamento da mobilização e engajamento dos 
professores nas pesquisas – orientação, apresentação e 
execução - e na integração das disciplinas, a partir da 
proposta do Núcleo. 
Importante atentar para que o planejamento do evento 
final de apresentação de pesquisas seja devidamente 
articulado com a Feira de Ciências. 
 
 
 
3ª Visita (2º bimestre) 

1. ARTICULAÇÃO COM CREDE/SEFOR 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

h. Participação na apresentação 
dos projetos de pesquisa – 1ºs anos. 

 
Cronograma 
apresentação 
pesquisas 
 
Fluxo de 
Comunicação 
 
 

 
Relatório 2a Visita 
 
Press Release i. Avaliação/ aprimoramento do 

fluxo de comunicação. 
 Articulação para publicação de pequena 

matéria/ fotos do monitoramento no site 
da CREDE 

 

  

 

DICA 

 

Procure estar atento e 
auscultar, na região de entorno, 
quais as escolas que 
manifestam interesse em aderir 
à experiência no ano 
subsequente, observando as 
condições objetivas para 
viabilizar essa participação.  
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2. CONTATO COM OS GESTORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

j. Documentação, com fotos e 
gravações de depoimentos de 
gestores, professores e alunos no 
caso da 
visita coincidir com o evento de 

apresentação dos resultados das 

pesquisas  

 
 

Máquina 
fotográfica e 
gravador  

 
 
Diário de Campo
 

Formulário 
Informações 
Básicas sobre a 
Escola 

k. Diálogo e registro acerca das 
estratégias de articulações das áreas 
com o núcleo adotadas pela escola e 
a implementação de práticas 
interdisciplinares 

l. Verificação do número de 
professores que orientaram pesquisas 
e as estratégias de sensibilização 
utilizadas (ver a necessidade de o 
gestor interferir). 

 

m. Orientação de ajustes nas 
pesquisas / Contatos com instituições 
da comunidade. 

 

n. Planejamento do evento final 
de apresentação das pesquisas nas 
Feiras de Ciências. 

o. Solicitação de apoio para 
atualização do instrumental de 
Informações Básicas sobre a Escola 

p. Sensibilização do gestor para o 
dia da realização das ações 
decorrentes das pesquisas na escola - 
1ºs anos. 

 

 Verificação questões específicas / 
encaminhamentos (educadores / 
equipamentos / material/ caderno do 
aluno / portfólio / Diário de bordo, 
etc.) 
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3. ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Elaboração conjunta do cronograma das 
oficinas e proposição de soluções para 
possíveis atrasos. 

 
Cadernetas 
Registro Aulas 
 
Cartaz / 
distribuição das 
aulas com datas 
/ Mapas de 
Pesquisa  
 
Projetos de 
Pesquisa 
 
 
Caderno do 
Aluno 

 
Relatório dos 
educadores 
 
Diário de Campo 

 Planejamento da implementação do 
Projeto de Vida no próximo bimestre 

 Avaliação/ aprimoramento do fluxo de 
comunicação. 

 Verificar os canais de informação criados 
na escola sobre o que está acontecendo 
no núcleo (cartaz – Cronograma das 
Oficinas com datas / mural com resultado 
de atividades, etc.) 

 Observação cumprimento Acordo de 
convivência nas salas/ Disposição das 
carteiras em círculo. 

 Verificação e indicar do suporte, após a 
observação das apresentações dos 
projetos de pesquisa: 

o Dificuldades com a elaboração 
dos projetos. 

o Dicas de busca de bibliografia 
confiável (Google acadêmico – 
pelo menos 03 referências) 

o Problemas de coerência interna 
dos projetos 

o Apoio na articulação com os 
professores da escola para 
orientação das pesquisas. 

o Dificuldades da realização das 
pesquisas na comunidade (2ºs 
anos) 

 Orientações específicas 
o  Dirimir dúvidas em relação aos 

planos de aula / uso do Caderno 
do Aluno / organização de 
murais, cartazes, etc  

 

 Explicação dos produtos que compõem 
as Notas dos alunos do 3º bimestre/ 
SIGE. 
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4. CONTATO COM OS ALUNOS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Levantamento de opiniões em relação às 
oficinas / aos educadores / à pesquisa. 

 

 
Mapa contendo 
temas das 
pesquisas/ 
orientadores 

 
Checklist  

Relatório Grupo 
Focal  Identificação dos principais aprendizados.  

 

 Identificação das principais dificuldades / 
facilidades com as pesquisas. Buscar dar 
ou procurar suporte. ( Enfatizar que 
primeiro se faz a pesquisa, só depois se 
realiza a ação). 

 Reforçar necessidade de apoio dos 
professores orientadores. 

 Levantamento e registro das sugestões 
dos alunos  

 

 

5. REGISTRO DE BOAS PRÁTICAS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Observação e registro das práticas 
desenvolvidas nas escolas visitadas 

 

 
 

 
Diário de Campo 
 
Release 
 

 

A quarta (e última) visita deve coincidir com o evento de apresentação dos resultados 

da Pesquisa, a realização do Terceiro Encontro de Professores e voltar-se para a 

realização da avaliação junto aos gestores e professores e auto avaliação dos alunos. O 

planejamento do ano seguinte deve ser enfatizado, já incorporando os resultados das 

avaliações. Lembre-se de agradecer o apoio e acolhida recebidos, pois esse momento é 

crucial para fortalecer as relações interpessoais que se estabeleceram e para assegurar 

a sustentação dos contatos para a continuidade do trabalho nos anos subsequentes. 
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4ª Visita (3º Bimestre) 

1. ARTICULAÇÃO COM CREDE/SEFOR 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

q. Participação do evento de 
apresentação dos resultados das 
pesquisas nas escolas 

  

r. Avaliação / aprimoramento do 
fluxo de comunicação.

 

 

2. CONTATO COM OS GESTORES 

Atividades Material 

Necessário  

Instrumentos 

s. Documentação, com fotos e 
gravações de depoimentos de 
gestores, professores e alunos se a 
visita coincidir com o evento de 
apresentação dos resultados das 
pesquisas 

 
 
 
Máquina 
fotográfica e 
gravador 
 
Calendário 
eventos 

 
 
 
Diário de Campo 
 
Press Realease 

t. Sensibilização do gestor para 
o dia da realização das ações 
decorrentes das pesquisas na escola 
- 1ºs anos. 

 

 Realização do Terceiro Encontro com 
os professores da escola para 
avaliação do NTPPS no ano.9  

 Discussão, com o gestor, de 
alternativas de publicação de 
resultados das pesquisas (sites da 
escola / disposição na biblioteca / 
publicação em revistas eletrônicas, 
etc). 

 

  

                                                            
9 Caso coincide com a apresentação e não seja possível a reunião, aplicar um instrumental de avaliação 
com os professores. 



 
 

37 

 

3. ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Avaliação do Cronograma das oficinas – 
propor soluções para possíveis atrasos / 
reposição de oficinas. 

 
Mapa contendo 
temas das 
pesquisas/ 
Orientadores

 
Relatório dos 
educadores – 2º 
Bimestre  Avaliação / aprimoramento do fluxo de 

comunicação.

 Planejamento do rito final / Projeto de 
Vida 

 Explicação dos produtos que compõem 
as Notas dos alunos do 4º bimestre / 
SIGE 

 

4. CONTATO COM OS ALUNOS

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Aplicação do instrumental de auto 
avaliação 

 
 

 
Formulário de 
Auto avaliação  Participação nas apresentações das 

equipes  

 Orientação e Planejamento da realização 
das ações de pesquisa 

 Explanação do Programa Aprendiz na 
Escola10  

 Orientação acerca dos objetivos, 
elaboração e apresentação dos Projetos 
de Vida 

 

5. REGISTRO DE BOAS PRÁTICAS 

Atividades 
Material 

Necessário 
Instrumentos 

 Observação e registro das práticas 
desenvolvidas nas escolas visitadas 

 
 

 
Diário de Campo 
 
Release 
 

 

 

 

                                                            
10 Somente para alunos dos 3os anos. 
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Cada uma dessas visitas deverá ser precedida de um contato 

com a CREDE para agendamento, bem como de uma 

preparação interna da equipe para as atividades 

programadas, inclusive no que se refere à logística e ao 

material requerido para viabilizá-las. 

 

 

 

 

  

 
DICA 
 
Registre, de imediato , todo o 
processo por ocasião de cada visita, 
mantendo sempre um olhar avaliativo, 
para que não perca dados e 
informações significativos, ilustrando 
com depoimentos, observações e 
fotos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NO MONITORAMENTO 

 

 

Para a efetivação de um monitoramento 

eficiente e eficaz, faz-se necessária a conjunção 

de técnicas e instrumentos que possibilitem ao 

Coordenador obter uma visão ampla e acurada 

das ações em curso. Para tanto, o 

planejamento é essencial. 

 

No seu trabalho com os jovens, o educador 

necessita de instrumentos que facilitem sua 

ação. As vivências / dinâmicas de grupo 

atendem a essa necessidade, constituindo-se 

em instrumentos facilitadores do processo 

grupal por desenvolverem a capacidade de 

ouvir, falar, comunicar-se, conviver através do 

lúdico e do criativo, explorando linguagens 

variadas, como dramatização, expressão 

corporal, desenho, música, dança etc. Além disso, possibilitam a reflexão, a construção 

e a reconstrução das vivências e do conhecimento. 

 

É importante a destinação de um tempo na semana para a preparação do material que 

será utilizado na semana seguinte.  Esse cuidado faz muita diferença na execução do 

trabalho, pois, além da mensagem de organização, disciplina, responsabilidade e 

profissionalismo, os coordenadores demonstram com a prática que os alunos são 

importantes, e que este é um trabalho sério e preparado nos detalhes, o que se aplica 

também para os professores.  

      

  

 
DICA 
 
No seu trabalho com os jovens, o educador 
necessita de instrumentos que facilitem 
sua ação. As vivências / dinâmicas de 
grupo atendem a essa necessidade, 
constituindo instrumentos facilitadores do 
processo grupal por desenvolverem a 
capacidade de ouvir, falar, comunicar-se, 
conviver através do lúdico e do criativo, 
explorando linguagens variadas, como 
dramatização, expressão corporal, 
desenho, música, dança etc. Além disso, 
possibilitam a reflexão, a construção e a 
reconstrução das vivências e do 
conhecimento. 
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4.1. Técnicas 

 
 

Entrevista 
As entrevistas são consideradas conversas com finalidade, a dois ou entre vários 

interlocutores, que têm por objetivo construir informações pertinentes para um objeto 

de pesquisa e abordagem, pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com 

vistas a este objetivo. 

 

Visita Técnica 

Atividade por excelência do monitoramento é realizada de forma sistemática, possibilita 

um acompanhamento in loco das atividades desenvolvidas, uma melhor orientação e 

respostas acerca do cumprimento de objetivos e metas do Núcleo. Propicia também 

condições de melhor observar o desempenho dos distintos atores, do contexto da escola 

e de seu entorno, oportunizando uma intervenção profissional mais direta sobre as 

ações em curso. 

 
Reunião 
As reuniões de monitoramento devem resultar na definição e adoção de providências e 

compromissos para a solução de restrições ou o aproveitamento de oportunidades, com 

a indicação clara da providência a ser tomada, da pessoa física responsável e do prazo 

limite para a realização. 

 

Observação Direta 

É o modo mais preciso para coletar informação sobre o projeto observando as atividades 

enquanto estas decorrem, permitindo obter dados sobre o próprio processo de 

desenvolvimento do projeto, especialmente o contexto do dia a dia, o existencial, o 

afetivo, as experiências vivenciadas e os depoimentos dados na perspectiva do universo 

temático de cada participante. 

 
Grupo Focal 
Reunião com um pequeno grupo de interlocutores (6 a 12 pessoas) pertencentes a um 

determinado público, permitindo aprofundar determinadas questões, discutir 

problemas, recolher sugestões, cristalizar opiniões díspares ou formar consensos, a 

partir de argumentações. É, também, um método eficaz para coleta de informação mais 

específica e rápida. 
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4.2. Instrumentos 

 

 

Importante considerar a necessidade de utilizar instrumentos adequados para o registro 

das falas, debates e observações, correspondendo a cada forma de abordagem, que 

devem ser previamente construídos.  

             
Questionário 
Consiste em um meio mais simples e rápido de obter um grande número de informações 

de um determinado grupo de pessoas. O questionário pode apresentar distintas formas, 

desde estruturada, semiestruturada e não estruturada, a depender do método utilizado.  

Dentre as suas vantagens destacam-se a objetividade e clareza, o que facilita a 

sistematização dos dados e correspondente análise, além da preservação do anonimato 

dos entrevistados. 

 
Ata de registro de Reunião 
As atas de reuniões são importantes para relembrar os pontos focados no processo de 

discussão, as tarefas a serem executadas entre as reuniões, as decisões tomadas e as 

responsabilidades atribuídas. As atas ajudam a compreender os principais avanços e 

desafios enfrentados pela equipe e fornece ao grupo gestor elementos para avaliar 

historicamente o processo de implementação das ações/atividades. As atas devem 

conter: data, hora, nomes dos participantes com respectivas funções, tópicos discutidos, 

procedimentos utilizados, principais pontos decididos, pendências e providências a 

serem tomadas, tarefas a serem realizadas, dentre outros itens. 

   
Checklist  
A lista de checagem consiste em um instrumento, utilizado especialmente na 

observação, que contem a descrição de um elenco de ações e atividades, bem como de 

atitudes e comportamentos esperados, inclusive na ordem em que devem ocorrer. Sua 

característica principal é a objetividade, reportando-se diretamente a cada ponto que 

deve ser observado e checado. 

 
Ficha de Registro/Roteiro de Observação  
O roteiro e/ou ficha devem conter as observações registradas no processo de 

acompanhamento das ações, inclusive os depoimentos e seus contextos.  

 
Diário de Campo 
O Diário de Campo é um instrumento dinâmico, que deve ser utilizado cotidianamente 

pelo Coordenador para registrar os dados recolhidos e todos os fatos e observações 

passíveis de serem interpretados, o que permite  uma sistematização e posterior análise 

dos resultados. Simples de ser manuseado, nada mais é que um caderninho, uma 

caderneta ou diário eletrônico que deve conter todas as informações colhidas nas 

práticas vividas pelos grupos e escolas observados. 
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Relatório 
Um relatório condensa um conjunto de informações utilizado sob a forma de exposição 

escrita, circunstanciada, descritiva e analítica, para reportar resultados parciais ou totais 

de uma determinada atividade, programa, projeto, ação, pesquisa ou outro evento que 

esteja finalizado ou em andamento. O relatório técnico deve incluir informações 

suficientes para que um receptor qualificado possa avaliar e propor modificações a 

partir das conclusões ou recomendações nele contidas. 

 

Recomenda-se a utilização desses distintos procedimentos de forma complementar, 

triangular, junto aos segmentos participantes, que possa assegurar uma melhor 

percepção da realidade estudada e dos distintos  olhares envolvidos. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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4.3. Matriz de monitoramento 

 

 

Para monitorar torna-se imprescindível que as questões estejam bem definidas, as 

ações bem desenhadas e programadas, identificadas por indicadores qualitativos e/ou 

quantitativos, que devem ser elaborados de forma a:  

 

 Exprimir de forma precisa e clara o que se quer monitorar e avaliar; 

 Explicitar os instrumentos a utilizar; 

 Fixar os momentos em que se deve proceder ao monitoramento. 

A Matriz a seguir, foi desenhada com base nos componentes básicos relacionados ao 

NTPPS, tomando como referenciais as variáveis nestes contidas, desdobradas em 

Indicadores – quantitativos e qualitativos -, levantados os meios de verificação e 

indicada a periodicidade do Monitoramento. 

 

COMPONENTES 
INDICADORES Meios de 

Verificação 
Quantitativos Qualitativos 

Impacto no Professor 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E SOCIAL 

 Reporta transformações nos âmbitos 
pessoal e social decorrentes da 
experiência no NTPPS

 
Perfil 
 
Grupo Focal 
 

UTILIZAÇÂO DA 
PESQUISA/ 
INTERVENÇÃO NA 
COMUNIDADE 
 

 
No de projetos 
elaborados e 
apresentados pelos 
alunos, sob 
orientação do 
professor de DPS/P 
 
No   de projetos 
executados  pelos 
alunos, sob 
supervisão do 
professor de DPS/P 
 
 
No de professores 
envolvidos com a 
pesquisa e sua 
execução. 
 

Demonstra domínio teórico-
metodológico na Orientação de 
projetos de pesquisa. 
 
Demonstra capacidade para 
estimular no aluno curiosidade 
intelectual e vontade de pesquisar.  
 
 Mostra capacidade de compreender 
e incorporar na prática pedagógica o 
significado da pesquisa como forma 
de produzir conhecimento e como 
crítica da realidade 
 
Demonstra capacidade para articular 
com outros professores a sua 
participação como orientadores  
 
Promove a interdisciplinaridade 
utilizando a pesquisa como recurso 
integrador. 
 

 
Mapa das 
Pesquisas  
 
Avaliação dos 
Projetos de 
Pesquisa 
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COMPONENTES 
INDICADORES Meios de 

Verificação 
Quantitativos Qualitativos 

Impacto no Professor 

TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO e 
COMUNICAÇÃO 
(TIC) 

 Estimula a utilização da TIC como 
ferramenta para as apresentações, 
fonte de pesquisa e comunicação. 

Relatório do 
Coordenador 
 
Ficha de 
Acompanhamento 
 
Entrevistas com os 
jovens 

CAPACITAÇÃO DOS 
PROFESSORES 

% de professores 
participando das 
formações. 
 
No de professores 
capacitados. 
 
No de professores  
identificados com a 
proposta  e utilizando 
um modelo 
metodológico 
caracterizado por 
uma pedagogia 
participativa baseada 
em projetos e  no 
desenvolvimento de 
Competências  

Professores absorvendo e utilizando  
as metodologias transmitidas, na 
prática pedagógica. 
 
Mudança de postura pessoal e 
profissional no cotidiano pedagógico 
 
Professores integrando, de forma 
interessada e participante, o 
processo de formação 
 
Professores demonstrando 
receptividade e disponibilidade para 
novos aprendizados 
 
 
Professores manifestando um olhar 
diferenciado  sobre adolescentes e 
jovens 
 
Professores participando  no 
acompanhamento/ 
monitoramento 
 das ações. 

 
Lista de Frequência  
 
Matriz de 
Capacitação 
 
 
Validação das 
Oficinas 
 
 
Ficha de 
Observação na Sala 
de Aula 
 
 
 
 
 No  de professores 

que adotam a 
metodologia 
participativa em 
suas outras 
disciplinas/áreas 
 
No  de professores 
que desenvolvem 
atividades 
integrativas entre 
as disciplinas 
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COMPONENTES 
INDICADORES Meios de 

Verificação 
Quantitativos Qualitativos 

Impacto sobre a Escola 

INFRAESTRUTURA 
(AMBIENTE 
FÍSICO ESCOLAR) 
 

 Qualificação do espaço – 
ambiência, claridade, 
distribuição das carteiras -, 
existência de equipamentos de 
suporte (PCs e datashows) 

 
Formulário Informações 
Básicas sobre a Escola 
 
 

MATERIAL DO 
ALUNO 

% do material 
estruturado 
distribuído em tempo 
hábil 

Material  pedagógico com 
conteúdo pertinente e 
apresentação estimulante para 
o aprendizado. 
 

Material produzido  
 
Cronograma de 
distribuição 

MATERIAL DO 
PROFESSOR  

 
No de Produtos 
elaborados (material 
pedagógico e 
instrumentais) 
próprios para a 
formação de 
educadores e 
formadores 
 
 

Material  com conteúdo e 
forma  
que estimulem o professor 
para  
incorporá-lo na sua prática 
educativa.   
 
 
 
 

Material produzido  
 
Cronograma de 
distribuição 
 
Ficha de Observação na 
Sala de Aula 
 

CURRÍCULO  No de escolas que 
incorporaram 
inovações 
decorrentes da 
existência do Núcleo 
em sua Matriz 
Curricular 

Nível de adequação e 
Integração de Mudanças no 
Currículo. 
 
Nível de incorporação do 
NTPPS na matriz curricular. 

Currículos anterior e 
atual das escolas 

PLANEJAMENTO 
ESCOLAR 
 

No de instrumentos 
de planejamento/ 
monitoramento 
utilizados no âmbito 
da escola inspirados 
na prática do NTPPS 
 

Projeto Político Pedagógico 
revisado a partir de uma 
referência aportada pelo 
NTPPS. 

Projeto Político-
pedagógico anterior e 
atual 

GESTÃO ESCOLAR 
/
 

No de atividades do 
NTPPS – de 
articulação, de 
formação, de 
avaliação e de 
comunicação - 
realizadas com a 
participação do 
Grupo Gestor 
 

Grupo Gestor estruturado, 
envolvido e acompanhando as 
atividades do NTPPS na escola. 

Mapa de Ações 
 
Relatórios 
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COMPONENTES 
INDICADORES Meios de 

Verificação 
Quantitativos Qualitativos 

Impacto na Experiência 

SUSTENTABILIDA
DE DO NÚCLEO 

 

 No de Parcerias 

públicas e 
privadas 

celebradas  
 

No de novas 
escolas aderindo 

à proposta 
 

 

 

Nível de 

Comprometimento 

alcançado com as 
instituições locais, 

com a Comunidade e a 
juventude. 

 
Incorporação do NTPPS, 

pela SEDUC, como 
componente curricular 

universal 

 
 

Grau de Participação, 
apropriação e de 

reconhecimento do 
projeto na população 

sujeito. 
 

 Ambiência política: 

possibilidade de 
Incorporação como 

Política Pública 
 

Convênios 

 

Contratos 
 

 
 

 
Rubrica no 

Orçamento Público 
destinado ao NTPPS 

 

 
 

 

PREPARAÇÃO 
PARA O 
TRABALHO E 
PARA A VIDA  

No  de alunos 

inscritos no 
Programa 

Aprendiz na 
Escola , no 3º 

 Ano do NTPPS. 
 

No  de alunos 

trabalhando com 
contrato de 

Aprendiz no 3º 
do NTPPS. 

 
No  de alunos do 

3º. Ano inscritos  
em vestibulares 

 

No  de alunos do 
3º. Ano 

aprovados em 
vestibulares

Alunos que demonstram 

mudança de postura 
frente a si, às pessoas e 

à vida. 
 

Alunos participando, com 
desenvoltura, das 

atividades do Núcleo. 

 
Alunos demonstrando 

segurança e domínio de 
competências produtivas.  

Pré-teste 

 
Pós-teste 

 
 

Avaliação dos 
alunos 

 

 
Relatórios do 

professor  
 

Contratos de 
Aprendiz 

formalizados 
 

 

Grupo Focal  
 

Lista de inscritos 
nos vestibulares 

 
Lista de aprovados 

nos vestibulares  
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O conjunto de indicadores acima estabelecidos fornece parâmetros sob os quais a 

experiência pode ser acompanhada e monitorada, exigindo dos coordenadores 

responsáveis pelo processo um olhar cuidadoso e uma postura proativa, utilizando de 

forma sinergética as informações e dados coletados, estabelecendo um Feedback 

permanente e eficaz. 

 

Outros indicadores, elaborados pela SEDUC, aliados às variáveis de aprovação, 

reprovação e abandono escolar, constituem um Sistema, denominado SPAECE11, de 

avaliação externa em larga escala que considera as competências e habilidades dos 

alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. 

As informações coletadas a cada avaliação identificam o nível de proficiência e a 

evolução do desempenho dos alunos. Referido sistema constitui uma valiosa fonte de 

informação complementar acerca da evolução desse desempenho e deve ser 

considerado na leitura dos resultados em uma perspectiva holística acerca dos impactos 

gerados pela utilização do NTPPS e de sua metodologia nas escolas que o adotam. 

 

Por outro lado, é importante verificar como os indicadores relacionados ao NTPPS, 

acompanhados pelas equipes de Coordenadores do IA, podem impactar nos indicadores 

dos parceiros e no trabalho como um todo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (http://www.spaece.caedufjf.net/) 

COMPONENTES 
INDICADORES Meios de 

Verificação 
Quantitativos Qualitativos 

Impacto na Experiência 

COMUNICAÇÃO Nº de Peças 

publicitárias 

produzidas  
 

Nº de releases 
inseridos e/ou 

publicados 
 

No de eventos de 
publicização da 

experiência 

realizados 
 

Visibilidade do Núcleo 

nos principais meios de 

comunicação do IA, 
SEDUC e outros. 

Press Releases 

 

Boletins 
 

Blogs 
Cartazes 

 
Folders  

 
Programação do 

evento 

 
Lista de Frequência 
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DICA 
 

Como elaborar um comunicado para a mídia 

Um press release ou comunicado de imprensa consiste em um texto resumido sobre as atividades e eventos 

realizados pelo Núcleo, destacando os elementos principais e resultados obtidos, que possam subsidiar a 

inserção de uma notícia em sites, blogs, jornais e outros meios de divulgação. 

 

Título  

O título deve atrair a leitura, conter as palavras-chave mais importantes e deve ser conciso, contendo 

preferentemente, uma lauda, reproduzindo exatamente o que a notícia se refere, o que torna mais eficiente 

o resultado de ferramentas de busca em bases de dados.  

O título deve ser escrito em negrito e em um tamanho de fonte ligeiramente maior que o do texto. Apenas a 

primeira letra do título deve ser maiúscula.  Os verbos no título devem estar no presente. 

 

Autoria  

Os textos devem ser preferencialmente escritos pelos coordenadores, em conjunto com os professores, e 

podem contar com o apoio de um profissional de comunicação e serem enviados à coordenação geral para 

aprovação.  

 

Linguagem  

A linguagem deve ser acessível e sem jargões, termos técnicos, abreviaturas e siglas. Muitas vezes, os 

jornalistas, especialmente os da mídia online, irão transcrever o press release sem editá-lo e o conteúdo 

precisa ficar claro para o público.   

O texto deve ser escrito na voz ativa, descrever os resultados e transmitir a verdade, evitando adjetivações 

ou expressões redundantes, em redação sucinta e precisa, com o número de palavras necessárias para 

descrever o fato. 

 

Corpo do texto  

O primeiro parágrafo do press release relata o cerne da notícia e os parágrafos subsequentes voltam-se para 

desenvolver a notícia. No press release assim se apresenta a ordem dos tópicos: resultados e conclusão vêm 

antes da introdução, o contexto em que se insere a experiência relatada vem após o primeiro parágrafo, 

seguido dos antecedentes do trabalho e, no final do texto das informações que fundamentam e enaltecem a 

notícia. O texto pode incluir uma ou mais citações entre aspas de um texto de um autor referido.  

 

Importante: antes de enviar o texto para publicação, a ortografia e a gramática devem ser revistas 

cuidadosamente.

Informação sobre os parceiros e financiadores 

Recomenda-se que o autor do press release inclua informação sobre as entidades que coordenam a 

experiência em questão, bem como acerca dos parceiros, atribuindo os créditos que lhe são devidos. 

 

Fotos e Imagens  

Importante ilustrar a notícia com fotos ou imagens (em jpg ou gif) com boa resolução (acima de 300 DPI), 

enviados em arquivo anexo. Recomenda-se incluir somente uma foto ou imagem por press release. 



 
 

49 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor; SOUSA, Luzia Costa de. Metodologia para 

avaliação de políticas públicas:  uma experiência em educação profissional. São Paulo: 

Cortez, 2001. 96 p. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 75).  

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Avaliação participativa: uma escolha 

metodológica. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais: uma 

questão em debate. São Paulo: Cortez; Instituto de Estudos Especiais, 1999. p. 87-94.  

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis: Vozes, 

1993.  

FARIA, Regina. Avaliação de programas sociais: evoluções e tendências. In: RICO, 

Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: 

Cortez; Instituto de Estudos Especiais, 1999. p. 41-49.  

GARCIA, Ronaldo Coutinho.  Subsídios para organizar avaliações da ação governamental.  

Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 23, p. 7-70, jun. 2001. 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
Protótipos curriculares de Ensino Médio e Ensino Médio Integrado: Resumo executivo, 
Debates ED, Nº 1, Brasília, maio de 2011. 
 
MINAYO Maria Cecília Souza (org.) Pesquisa Social – Teoria, método e criatividade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
Documentos e publicações produzidos no âmbito do NTPPS  

ELLERY, Celina (org.)/Gadelha, Graça. NTPPS: Análise diagnóstica do processo de 

implementação. Fortaleza: Instituto Aliança, agosto 2013. 

Instituto Aliança. Relatório 2012 Anual  Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais. 
Fortaleza: Instituto Aliança, junho de 2013. 
 
                     - Relatórios Anuais do CDD, Fortaleza: Instituto Aliança, 2010, 2011, 2012. 

http://portal.mec.gov.br 

www.crede16.SEDUC.ce.gov.br/.../1248-instituto-alianca 

www.crede02.SEDUC.ce.gov.br/.../2422-visita-do-instituto... 

eemjoaquimjosuedacosta.blogspot.com/.../visita-do-ins... 

www.fortalezas.org.ar/.../instituto-alianca-capacita-coo... 

  

http://portal.mec.gov.br/
http://www.crede16.seduc.ce.gov.br/.../1248-instituto-alianca
http://www.crede02.seduc.ce.gov.br/.../2422-visita-do-instituto


 
 

50 

6. GLOSSÁRIO 

 

 

ACORDO DE CONVIVÊNCIA - consiste no primeiro passo para a definição dos limites 

grupais. Nesta construção, os educadores precisam atentar para pôr em 

questionamento as regras que são sugeridas e se mostrem muito difíceis de serem 

cumpridas. Algumas regras, se não trazidas pelo grupo, precisam ser colocadas pelos 

educadores, como por exemplo, o sigilo das informações trazidas no trabalho, ou em 

caso de algum problema ocorrido com um dos membros do grupo, falar diretamente 

para ele o incômodo. Cabe ao educador, depois de pactuado o Acordo de Convivência, 

assegurar o seu cumprimento. Em caso de descumprimento das regras pactuadas é 

importante recolocar o contrato em discussão e refletir as novas adequações.  É 

imprescindível criar o sentimento de responsabilidade de todos com os limites 

estabelecidos, que dão a forma do grupo.  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL - destina-se, sobretudo, a reunir informação acerca de 

anteriores processos de avaliação, de resultados ou de relatórios para estabelecer 

comparações ou quadros evolutivos, como também dados institucionais e indicadores 

oficiais existentes sobre o tema. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA - compreende o levantamento dos indicadores do projeto e dos 

indicadores de contexto, com as correspondentes tabulação e análise. 

EFICIÊNCIA - Refere-se à boa utilização dos recursos em relação às atividades e 

resultados atingidos.  

EFICÁCIA – consiste em uma dimensão do processo de desenvolvimento e 

implementação do programa que permite observar, aferir se as atividades permitiram 

alcançar os resultados previstos. Neste caso, o modelo de avaliação indicado é o de 

resultados (“intermediários”, até o final do programa).  

EFETIVIDADE - Examina em que medida os resultados do projeto estão incorporados de 

modo permanente à realidade da população atingida. A efetividade aponta outra 

dimensão do resultado - os finais, ex-post -, que tem a ver com os resultados mais 

abrangentes da política junto aos setores visados.  

IMPACTO - Demonstra o poder de influência e irradiação das mudanças, em função dos 

resultados, em outras áreas não diretamente atingidas pelo projeto. 
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INDICADOR - é um instrumento de medição usado para indicar mudanças na realidade 

social que nos interessa. Consiste em um parâmetro objetivo e mensurável utilizado 

para operacionalizar conceitos que auxiliam a medir, avaliar ou demonstrar variações 

em alguma dimensão da realidade relevante para os objetivos de um determinado 

projeto. Os indicadores fornecem evidências concretas do andamento das atividades, 

do alcance dos Resultados e da realização dos Objetivos de um Programa ou projeto. 

INDICADOR QUALITATIVO – é aquele que expressa variáveis ou dimensões que não 

podem ser expressas apenas com números, como participação, valores e atitudes, 

liderança, etc. 

INDICADOR QUANTITATIVO – é aquele capaz de expressar variáveis quantificáveis, 

utilizando para isso unidades de medida, tais como: %, número de pessoas, volume de 

recursos, etc. 

VARIÁVEL - refere-se, em primeira análise, a uma característica, mais ou menos 

complexa, da população que se estuda. O termo "variável" indica precisamente o fato 

de estas características poderem variar de diversas maneiras e segundo diferentes 

condições. O nível de renda dos pais de alunos de uma escola é uma variável, assim 

como o é localidade, em termos de ser rural ou urbana.   
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7. ANEXOS  

 

ANEXO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES PARA O NÚCLEO DE TRABALHO, 
PESQUISA E PRÁTICAS SOCIAIS 
 

PROFESSOR DE DSPS/P 
 

O professor deve ter: 

 Nível superior completo; 

 Habilidades para trabalhar com grupos e em grupo; 

 Experiência de regência em sala de aula; 

 Experiência ou disposição em trabalhar com competências na área de 

Desenvolvimento Pessoal e Social (identidade, auto-estima, integração, 

comunicação, ética, saúde, etc.); 

 Experiência com atividades de pesquisa / desejo de aprender, estudar e 

pesquisar; 

 Identidade com metodologias participativas; 

 Atributos pessoais: flexibilidade, receptividade para supervisão, criatividade, 

iniciativa, resolutividade e firmeza; 

 Postura profissional, quanto à pontualidade, assiduidade, responsabilidades 

assumidas;        

 Características próprias de liderança; 

 Capacidade de articular e integrar ações com professores das diversas áreas; 

 Capacidade de planejar e articular ações com os gestores, CREDE / SEFOR e IA; 

 Capacidade de construir vínculos positivos com os jovens; 

 Visão realista e positiva do jovem protagonista;           

 Ser referência positiva para os jovens.  
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O PROFESSOR DE TIC 
 

O professor deve ter: 

 Concluído curso superior em Tecnologia, ou um curso específico com no 

mínimo 120 horas;          

 Perspectivas de uso das TICs como ferramentas que possam ser utilizadas 

especialmente em pesquisa;          

 Conhecimento de software livre;           

 Conhecimento técnico na área de TIC (IPD, SO, processador de textos, 

planilhas, internet e ferramentas para comunicação, apresentações de slides); 

 Habilidades para trabalhar com grupos e em grupo;         

 Desejo de aprender, estudar e pesquisar; 

 Atributos: humildade, flexibilidade, criatividade, iniciativa, resolutividade e 

firmeza;          

 Postura profissional, quanto à pontualidade, assiduidade, responsabilidades 

assumidas;          

 Esteja disponível a trabalhar com metodologias participativas e desafiadoras, 

numa perspectiva da formação integral dos jovens;           

 Preferencialmente, com experiência de regência em sala de aula; 

 Capacidade de construir vínculos positivos com os jovens; 

 Visão realista e positiva do jovem protagonista;           

 Comportamento coerente com o discurso;     

 Ser referência positiva para os jovens. 
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ANEXO 2 – I CAPACITAÇÃO DE FORMADORES DO NÚCLEO DE TRABALHO, PESQUISA E PRÁTICAS SOCIAIS 

ANO I – 1º BIMESTRE 

Data:  

Local:  

Objetivo Geral: Capacitar os formadores, superintendestes das CREDEs e coordenadores das escolas acerca dos planos e atividades relativas ao primeiro 

bimestre do 1º ano do NTPPS. 

Metodologia: Participativa, com a utilização de dinâmicas de grupo, vídeo-debate, exposição dialogada, estudos temáticos.  

Participantes:  

 Educadores selecionados para o NTPPS, nas áreas de Desenvolvimento Pessoal e Social/ Pesquisa. 

 Coordenadores das escolas participantes 

 Equipes técnicas SEDUC/SEFOR/CREDE/ IA 
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1º DIA -  QUARTA – AUDITÓRIO / SALAS 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 60’ 
Credenciamento / Check-in 
/ Coffee break 

Credenciamento / ficha de frequência / crachás 
Ficha de credenciamento / 
100 crachás / 100 canetas / 
10 pincéis

 

09:30 30’ Abertura – SEDUC
Fala da SEDUC 
Objetivos do Encontro. 

Som e microfone  

10:00 20' 
Apresentação dos 
participantes 
 

Cada participante se apresenta rapidamente: Municipio, CREDE, 
Escola e função. 

Som e microfone  

10:20 30' 

Apresentação do itinerário 
formativo do NTPPS dos 3 
anos. 
 

Apresentação Data Show / Som   

10:50 100' 
Apresentação Pressupostos 
metodológicos 

Apresentação Data Show / Computador  

12:30 90’ ALMOÇO 

14:00 80' 

Tema Pesquisa: 
1. Leitura e discussão do 
texto: Paulo Freire e a  
Pedagogia da pesquisa - 
Afonso Celso Scocuglia (80') 
 

Trabalho em equipe: Leitura do texto / identificar na prática 
vivenciada em sala de aula pontos de conexão com o texto / 
Apresentação das equipes. (8 Equipes de 10 pessoas - NTE´s) 

Textos / Som / Data Show  

15:20 60' 

2. Apresentação dos slides 
do texto: Pesquisa como  
Princípio educativo - Gilvan 
Muller de Oliveira(60') 
 

Apresentação  

Data Show / Som / Textos

 

16:20 40’ 

3. Apresentação das 
pesquisas realizadas nas 
escolas 12  
Escolas pilotos 2012 e 
2013. 

Apresentação de Resultados 

Som / data show / folhas de 
oficio    

 

17:00 ENCERRAMENTO 
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2º - DIA - QUINTA 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 30’ 
Acolhida / Grupos Temáticos 
 

Pedir que se agrupem, gradativamente, em duplas, 
trios e quartetos e conversem sobre: 

1. O que é ser educador? 
2. Qual a postura ideal do educador? 
3. O que significa ensinar pelo exemplo? 
4. Qual deve ser o perfil do formador de 

professores? 

  

9:00 60’ Perfil do formador 

Pedir que os quartetos se reúnam e discutam o perfil do 
formador, registrando nas tarjetas os pontos discutidos. 
Em seguida, pedir que cada equipe se apresente, e 
eleger uma pessoa da sala para digitar o perfil traçado 
pela turma. Reler o documento e validar com todo o 
grupo. 

Tarjetas / Pincéis / Data show  

10:00 120’ 

Discussão conceitual:  
- Rito de Passagem 
- Identidade 
- Família 
 
 

Dividir a sala em três grupos e solicitar leiam e 
discutam os textos sobre IDENTIDADE, RITO DE 
PASSAGEM e FAMÍLIA. 
Em seguida, pedir que cada grupo apresente os 
pontos principais do texto, bem como a importância 
destas temáticas para os jovens. 

Data show / computador / 
Som 

 

12:00 90’ ALMOÇO  

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material  

13:30 120´ 
1. Aprofundamento de pesquisa 
no NTPPS 

Visão Holística da pesquisa no núcleo. 
Apresentação do PEERFIL DA PESQUISA NO NTPPS 
(Regina) 

  

15:30 20’ Intervalo 

15:50 70´ 
Leitura e discussão: Dicas 
pedagógicas 

 
  

17:00 ENCERRAMENTO 
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3º DIA -  SEXTA  

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material 

08:30 
30’ 

Acolhida 

Vivência caminhando juntos 
o professor solicita que os alunos formem um círculo, todos de pé. Em 
seguida, explica que dará alguns comando para todos realizarem juntos. 
Denomina um número para cada jovem (os números devem ser 1 e 2, 
alternando os jovens no círculo) e pede que decorem seus números.  
Inicia os comandos: 
- Todos devem colocar o pé direito no centro do círculo e repetir: "EU TE 
PERCEBO" 
- Voltar à posição original. Colocar o pé esquerdo e repetir: "EU TE 
ACOLHO" 
- Voltar à posição original. Dar um passo para o lado direito e repetir: 
"CAMINHANDO JUNTOS". 
- Todos os alunos que receberam o número 1 devem abraçar o colega 
do seu lado direito, repetindo "EU TE FORTALEÇO".  
- Após abraçar o colega, deve trocar de lugar com ele. 
A vivencia deve ser repetida, de modo que todos os alunos se abracem. 
 

 

09:00 
30’ 

 
Apresentação dos modelos de formação 
de formadores 
 
 

1) Formação na CREDE; 
2) Formação por Polos (Grupo de escola); 
3) Formação Individualizada na Escola. 
 

 

09:30 
 Módulos 

 

Apresentação dos três módulos a serem seguidos pelos formadores nas 
capacitações. 
Lembrar que cada módulo contempla as atividades de UM dia de 
capacitação. 

 

12:00 ENCERRAMENTO / ALMOÇO 
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PROPOSTA AGENDA FORMAÇÃO DE FORMADORES -  MÓDULO 1 - PRIMEIRO BIMESTRE - ANO 1 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 
15' 

Acolhida / Apresentação dos 
Participantes/ Acordo de convivência. 

(Definir uma atividade dos planos) CARROSSEL; Origem do 
nome;  

Som / Musica/   

08:45
30' 

O que é o NTPPS? (Parceria entre 
SEDUC/IA) 

Apresentação do PowerPoint (Oficina SA1).
Data Show / Slide /   

09:15 
60' 

Pressupostos Metodológicos/Dicas 
Pedagógicas 

Apresentação 
Data Show / Slide / Texto 
sobre Dicas Pedag. 

 

10:15 
45' 

Identidade: Discussão Conceitual 
Leitura comentada do texto "Identidade, do livro Aprender a 
ser e conviver".  

Texto / 

11:00 60' Planos de Aula de Acolhida

Vivência: Esse objeto fala sobre mim. 
Rito de Iniciação: Camiseta.  
leitura do texto "Portas" 
Leitura dos Planos AC1 e AC2. 

Papel / canetas / Texto 
Portas   

 

12:00 ALMOÇO 

13:00 40' Vivência Minhas Fortalezas Execução da vivência. (ID-2) Leitura do texto "Lobos".
Papel / Fita gomada / 
caneta / texto lobos 

 

13:40 40' Planos de Aula de Identidade 
Inicia com a pergunta: O que significa ser um aluno do ensino 
médio? (ID-1); Leitura dos textos "O verbo Ser" e "travessias”. 
(ID-1). 

Textos/Planos de aula ID  

14:20 40' Resiliência ID-3 
Papel Amassado; 
Texto Pipoca ou Piruá; 
Texto Entendendo a Resiliência 

Papel / textos / Planos  

15:00 15' INTERVALO 

15:15 30' ID-4 / ID-5 
Comentar sobre o Filme Mãos talentosas. 
Atividade do Repolho (Explicação). Atividade de Personagem. 
Leitura do "Eu etiqueta" 

Planos / Texto  

15:45 40' Leitura de todos os planos de aula.  Planos de aula 1º BI  

16:25 5' Avaliação A palavra Voou.   

16:30 ENCERRAMENTO 
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PROPOSTA AGENDA FORMAÇÃO DE FORMADORES -  MÓDULO 2 - PRIMEIRO BIMESTRE - ANO 1 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 
20' 

Acolhida  
Iniciar com a vivência "Foto-Linguagem"(ID-6) 
Continuar com uma breve discussão sobre o tema letramento 
(Vide anexo ID-6) 

80 figuras/papel/pincel  

08:50 
40'  

Planos de Aula ID-6 
Executar a parte "desenvolvimento" da oficina ID-6. 
Leitura do anexo referente ao Letramento(ID-6) 

Papel Madeira / pincel  

09:30 20' Planos de aula ID-7/ID-8 Atividade "Bate-Bola"(Introdução ID-7) Papel/canetas/  

09:50 20' Execução atividade Realização da atividade "Linha do tempo".    

10:10 
30' 

Planos de aula ID-7/ID-8 
Realização do exercício de lógica (ID-8). 
Leitura do texto "Autobiografia: escrever para se conhecer" 

Fichas da vivência da oficina 
em Anexo 

 

10:40 80' Leitura Geral dos Planos Leitura geral dos planos ID-6 a ID-9.    

12:00 ALMOÇO 

 
13:00 

20' Introdução ao tema Família Atividade: Teia 
Novelo de lã/ papel oficio / 
canetas 

 

13:20 30' Planos de aula - F1 Desenvolvimento da oficina F-1 Planos de aula  

13:50 30' 
Discussão inicial sobre a temática 
Família 

Leitura e discussão do texto: A família no ritmo do mundo 
contemporâneo(F2). 

Texto: a família.  

14:20 40' Leitura geral dos Planos  Leitura Geral dos planos F1 e F2. Planos de aula

15:00 15´ INTERVALO 

15:15 90'  Mãos Talentosas Material de Suporte  

16:45 15' Avaliação/Encerramento Shopping Avaliativo   

17:00 Encerramento 
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PROPOSTA AGENDA FORMAÇÃO DE FORMADORES -  MÓDULO 3 - PRIMEIRO BIMESTRE - ANO 1 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 
30' 

Acolhida  Caça ao tesouro 
Lista de descrições 1 por 
participante 

 

09:00
60' 

Pesquisa – aprofundamento do tema
Leitura e discussão do Texto A Pesquisa como princípio 
educativo – Gilvan Muller -Formação de grupos com 
apresentação 

Texto: A Pesquisa como 
princípio educativo – Gilvan 
Muller 

 

10:00 40' Exercício Fique ligado  Projeção hoje / Daqui a 5 anos Exercício  

10:40 40' Pesquisa Leitura do Texto Pesquisa, o que tenho a ver com isso (P-2) Texto e exercício  

11:20 
40' 

Senso comum  
Leitura e exercício – Senso comum – falso ou verdadeiro? 
Exercício Ditos Populares 

Texto  

12:00 ALMOÇO 

13:30 40’ Vivência O caso do Miguel 
Trechos do texto de acordo 
com a condução do plano 
de aula 

 

14:10 30' Essência x aparência Leitura de texto Entre a essência e a aparência e exercício  Texto e exercício  

14:40 60’ Perfil da pesquisa 
Leitura e discussão do texto Perfil da pesquisa escolar do 
NTPPS (anexo) 

Texto Perfil da pesquisa 
escolar do NTPPS  

 

15:40 20' Leitura dos Planos P-1 a P-4 Leitura e discussão Planos de aula  

16:00 20’ Avaliação A palavra voou (P-3)   

16:20 ENCERRAMENTO 
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PERFIL DA PESQUISA ESCOLAR DO NTPPS 

1. Realizada por equipe (em torno de 5 ou 6 alunos por equipe). 

2. Ambientes de pesquisa: 1º ano - Escola / 2º ano – Comunidade. 

3. Não dispõe de financiamento. 

4. Bases científicas. 

5. Precedida do Projeto de Pesquisa. 

6. Tema e objeto de pesquisa de absoluto interesse e escolha dos alunos. 

7. Apoio de professores da escola: como orientadores das pesquisas (no máximo 2 pesquisas por orientador), e como membros das bancas 

examinadoras. Orientação a ser dada na escola pelos gestores e superintendentes das CREDEs. 

8. Metodologia: pesquisa bibliográfica / observação e vivências dos alunos / pesquisa de campo na escola. 

9. Conclusões escritas em relatório final. 

10. Apresentação dos resultados finais das pesquisas em eventos, de preferência nas feiras de ciências. 

11. Realização de ações inspiradas nas pesquisas, planejadas no Plano de Ação. 

12. É recomendável que os relatórios das pesquisas sejam disponibilizados nas bibliotecas das escolas e/ou publicados em revistas eletrônicas ou sites 

das escolas, da SEDUC ou de outras instituições que a equipe tenha acesso. 
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DICAS PEDAGÓGICAS 
 

 
 

1. OS LIMITES 

Os educadores precisam estar atentos para a importância dos limites em um processo de formação de adolescentes. É importante saber que os limites fazem parte da 
vida de todas as pessoas, sendo necessário aprender a lidar com eles da melhor forma possível: cumprindo o que é acordado ou definido para a convivência social ou, em 
caso de discordâncias, criando as formas adequadas para a sua modificação, em um processo sempre pautado no diálogo, na negociação e vivência democrática, 
construindo consensos para uma vida em sociedade. Trabalhar com os limites não significa ser autoritário ou arbitrário. Ao contrário, em um processo de construção 
coletiva e de reflexão, os limites asseguram o respeito a si mesmo, ao outro, aos educadores e ao planeta. 

2. ACORDO DE CONVIVÊNCIA 
O Acordo de Convivência consiste no primeiro passo para a definição dos limites grupais. Nesta construção, os educadores precisam atentar para pôr em questionamento 
as regras que são sugeridas e impossíveis ou muito difíceis de serem cumpridas. Algumas regras, se não trazidas pelo grupo, precisam ser colocadas pelos educadores, 
como por exemplo, o sigilo das informações trazidas no trabalho, ou em caso de algum problema ocorrido com um dos membros do grupo, falar diretamente para ele o 
incômodo.  
 
Cabe ao educador, após pactuado o Acordo de Convivência, assegurar o seu cumprimento. Em caso de descumprimento das regras pactuadas é importante recolocar o 
contrato em discussão e refletir as novas adequações.  É imprescindível criar o sentimento de responsabilidade de todos com os limites estabelecidos, que dão a forma 
do grupo.  
 
Os educadores precisam ter firmeza para assegurar o cumprimento dos acordos, mas também leveza e amorosidade nessa condução.  É de grande importância que os 
educadores estejam atentos ao fato de que esse trabalho implica, neles também, uma mudança de atitude e de postura.  
 

3. PREPARAÇÃO DO MATERIAL COM ANTECEDÊNCIA:  
É importante a destinação de um tempo na semana para a preparação do material que será utilizado na semana seguinte.  Esse cuidado e atenção fazem muita diferença 
na execução do trabalho, pois, além da mensagem de organização, disciplina, responsabilidade e profissionalismo, os educadores demonstram com a prática que os alunos 
são importantes, e que este é um trabalho sério e preparado nos detalhes.  

4. DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS EM CÍRCULO 
Com o objetivo de melhor proporcionar a integração dos participantes, a disposição das carteiras em círculo será imprescindível na sala do Núcleo de Trabalho, Pesquisa, 
e Práticas Sociais. Caso o número de alunos não permita a formação de um círculo, podem-se formar dois círculos, sendo um dentro do outro. 

Essa postura pedagógica se justifica por se trabalhar com o eixo na identidade, sendo o desenvolvimento de uma autoestima positiva, um elemento da maior importância. 
Assim, no círculo, todos estão no mesmo nível. A roda não tem começo, nem tem fim, se movimenta em torno de um eixo e nela pode-se enxergar a todos. A distância é 
a mesma e nela todos se sentem iguais. 
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Ao iniciar ou concluir os trabalhos com os alunos em círculo de pé, de mãos dadas demonstra-se simbolicamente a capacidade de receber e de dar. Ao mesmo tempo em 
que se ensina, se aprende.   

A roda representa também a união de todos dentro do Núcleo, o trabalho em equipe, a solidariedade, a parceria, a motivação, a satisfação, o esforço planejado e o bem 
estar coletivo, as relações éticas e harmoniosas entre os alunos e professores. 

A forma circular está presente ao longo da vida, nas cantigas de roda, na forma do sol, da lua cheia, da terra, em rituais, nas manifestações culturais, etc.  

5. PERGUNTAS GERADORAS 
Tendo como referência a pedagogia da pergunta e os Círculos de Cultura (Paulo Freire) recomenda-se que, ao iniciar novos conteúdos o educador sempre dirija uma 
pergunta aos alunos. As respostas deverão ser anotadas no quadro e, ao final, sistematizadas como o conhecimento acumulado que os alunos trazem sobre aquele 
assunto. Somente a partir do saber já existente é que novos elementos devem ser agregados. 
Essa conduta significa que o educador reconhece e respeita o saber que os alunos já têm e que, portanto, não se considera o único detentor do conhecimento. Essa postura 
faz toda a diferença na relação educador – aluno. 
 

6. CHAMAR TODOS OS ALUNOS PELO NOME 
Trabalhar com o fortalecimento da autoestima do aluno passa por dispensar atenção a cada um. Dependendo do número de turmas e alunos, sabe-se da dificuldade de 
memorização, porém, é importante chamar todos pelo nome. Para isso o uso do crachá é indispensável. O educador deve encontrar uma forma de guardar os crachás. 
Sugestão: cabide de crachás. 
 

7.  PARTICIPAÇÃO DO ALUNO (PROTAGONISMO) 
O educador deve estar atento para instigar os alunos a emitir opiniões e posicionamentos acerca de alguma situação, acontecimento ou decisões do Núcleo.  Sempre 
indagando para que o aluno seja motivado a construir seus argumentos. A escuta e a valorização das opiniões e propostas são imprescindíveis para a elevação da 
autoestima. 
 

8. APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES 
Nos planos de aula sempre estarão previstos momentos para as apresentações dos trabalhos das equipes. Essa é uma atividade fundamental para que os alunos exercitem 
sua capacidade de expressão, se habituem a falar em público e a enfrentar a timidez. Essas competências os alunos devem ir construindo ao longo das atividades.  

Nas apresentações o educador deve estar atento para que todos os alunos das equipes participem, sem exceção. 

9. AVALIAÇÕES AO FINAL DE CADA DIA 
Ao final de cada oficina recomenda-se uma atividade de fechamento do tema ou de avaliação. No geral, essas atividades devem ser rápidas, o que dificulta a participação 
de todos os jovens todos os dias. Recomenda-se, portanto que o educador divida a turma de 10 em 10 jovens. A cada dia um grupo de 10 terá uma participação mais ativa 
que os outros.  Exemplo: Com os jovens em círculo, fazer um círculo menor ao centro com 10 jovens. Esses devem responder às perguntas avaliativas. No dia seguinte 
outro grupo de 10 jovens ocupará esse espaço. Assim, todos sempre terão a oportunidade de participar. 
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10. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS COM MAIOR DOMÍNIO DAS TICs 
As oficinas de TIC, no geral, serão focadas nas ferramentas necessárias à pesquisa. Uma questão que irá se colocar diz respeito à dificuldade dos alunos em relação ao 
domínio da informática. Como esse nivelamento será difícil de ser garantido com apenas uma hora semanal, recomenda-se que os educadores fiquem atentos para, na 
medida do possível, distribuir os alunos que têm maior domínio das TICs nas diferentes equipes. Além disso, o educador deve motivar os alunos a darem respostas a essa 
necessidade em outros horários. 

 
11. TEMPO DE AULA 

Nos planos de aula o tempo está cronometrado. A previsão é de duas horas-aula para cada oficina (100 minutos). As atividades das oficinas compreendem, geralmente, 
uma dinâmica de introdução, o desenvolvimento da oficina e uma atividade final de fechamento. É preciso um esforço do educador para que essas etapas sejam realizadas 
integralmente. 

É importante que o educador zele pelo bom aproveitamento do tempo. Aconselha-se que a chamada seja feita enquanto outra atividade está se realizando e que tarefas 
como distribuição de material, deslocamentos, instalação de equipamentos, sejam feitas com agilidade. 

 

12. VIVÊNCIAS / DINÂMICAS DE GRUPO 

No seu trabalho com os jovens, o educador necessita de instrumentos que facilitem sua ação. As vivências / dinâmicas de grupo atendem a essa necessidade, constituindo-
se em instrumentos facilitadores do processo grupal por desenvolverem a capacidade de ouvir, falar, comunicar-se, conviver através do lúdico e do criativo, explorando 
linguagens variadas, como dramatização, expressão corporal, desenho, música, dança etc. Além disso, possibilitam a reflexão, a construção e a reconstrução das vivências 
e do conhecimento. 
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ANEXO 3 – I CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DO NÚCLEO DE TRABALHO, PESQUISA E PRÁTICAS SOCIAIS 

1º ANOS – FEVEREIRO / 2014 
 

Objetivo Geral: Aprofundar os princípios e metodologia do Núcleo de Pesquisa, Trabalho e Práticas Sociais, de forma a fundamentar e instrumentalizar as 

equipes para sua implementação. 

Metodologia: Participativa, com a utilização de dinâmicas de grupo, vídeo-debate, exposição dialogada, estudos temáticos.  

Participantes:  

 Educadores selecionados para o NTPPS, nas áreas de Desenvolvimento Pessoal e Social e Tecnologias da Informação e Comunicação 

 Coordenadores das escolas participantes; 

 Equipes técnicas SEDUC/SEFOR/CREDE/ IA 
 

Resultados Esperados:  

Ao final deste processo de capacitação, os educadores deverão: 

 Ter ampliado a percepção sobre as juventudes e as pedagogias participativas.  

 Ter compreendido a pesquisa como princípio educativo. 

 Ter aprofundado a Proposta Pedagógica/ Referenciais Teórico-Metodológicos. 

 Ter compreendido e internalizado o planejamento geral do trabalho – cronograma das oficinas por Temas e Itinerário Formativo 

 Ter internalizado os procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação. 

 Ter dominado os Planos de Aula referentes ao 1º Bimestre. 
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Agenda Formação de Professores - 05/02 - Primeiro Bimestre - Ano 1 
Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 
30' 

Acolhida / Apresentação dos Participantes/ 
Acordo de convivência. 

(SA – 01) 

Solicitar que cada um, rapidamente diga seu nome, escola e município de 
onde veio / Vivência CARROSSEL / Construção do acordo de convivência 

Som / Musica/ Cartolina ou 
Flipchart  \ Pincel 

Otávio 

09:00 
20' 

O que é o NTPPS? (Parceria entre SEDUC/IA) (AS 
- 01). 

Apresentação do PowerPoint Data Show / Slide  Lara 

09:20 
40' 

Pressupostos Metodológicos/Dicas Pedagógicas Leitura e Discussão do texto 
Data Show / Slide / Texto sobre 

Dicas Pedag. 
Renata/Otávio 

10:00 
50’ 

Acolhida 
(AS-02) 

Rito de Iniciação: Camiseta.  / leitura do texto "Portas" 
Texto / Papel / Canetinha / 

Pincéis / Caixa 
Lara 

10:50 30' Identidade: Discussão Conceitual 
Leitura comentada do texto "Identidade, do livro Aprender a ser e 
conviver". 

Papel / canetas / Texto Portas Renata 

11:20 40’ 
Identidade 

(ID – 01) 
Origem do nome / Inicia com a pergunta: O que significa ser um aluno do 
ensino médio? /Leitura dos textos "O verbo Ser" e "travessias".(ID-1). 

Textos Renata 

12:00 ALMOÇO 

13:00 40'
Vivência Minhas Fortalezas 

(ID-2) 
Execução da vivência. / Leitura do texto "Lobos".

Papel / Fita gomada / caneta / 
texto lobos 

Lara

13:40 40’ 
Resiliência 

(ID-3) 
Papel Amassado / Texto Pipoca ou Piruá / Texto Entendendo a Resiliência Textos/Planos de aula ID Renata 

14:20 40’ (ID – 05) 
Atividade de Personagem / Leitura do "Eu etiqueta". Discutir a questão da 
negação da identidade individual em prol da massificação dos rótulos 
impostos. (foto-linguagem) 

Papel / textos / Planos Otavio 

15:00 15' INTERVALO 

15:15 30’ 
Letramento 
(ID-6) 

Iniciar com a pergunta:  "Vocês acham que os alunos se veem como 
leitores e se sentem estimulados a ler?"  
Iniciar com a vivência "Foto-Linguagem"(Voluntários) / Contexto de leitura 
(Família, escola e lazer) 

Planos / Texto / imagens / pincel 
/ flipchart 

Otavio 

15:45 30’ Autobiografia (ID-8) 

A importância do ato de ler o mundo para compreender-se e significar-se. 
Realização do exercício de lógica (ID-8) 
Apresentação do Slide sobre Autobiografia. 
Leitura do texto "Identidade e Biografia: a importância de contar 
história"(Stand By) 

Texto / folhas lógica /  

Lara 

16:15 30’ Execução atividade(ID-8) Realização da atividade "Linha do tempo"(Versão enxuta) 
Papel 40 Kg /pincel / canetinha 
/varal/pregador 

Lara 

16:45 15' A palavra voou   Todos 

17:00 Encerramento 
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AGENDA FORMAÇÃO DE PROFESSORES -  06/02 - PRIMEIRO BIMESTRE - ANO 1 
Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 
20' 

Introdução ao tema Família 
(F– 01) 

Atividade: Teia / Desenvolvimento da F-1(Poema Família) 
 

Papel/planos/canetas/novelo 
de lã

Otávio/Renata 

08:50 
40'  

Família (F- 02) 
Apresentação PPT - Família. 
Leitura e discussão do texto: A família no ritmo do mundo 
contemporâneo (F2). 

Texto 
Renata/Lara 

09:30 
20' 

Pesquisa (P- 03) Caça ao tesouro 
canetas/xerox da lista de 
descrições 

Renata 

09:50 60' 

Pesquisa – aprofundamento do 
tema 
Discussão sobre Pesquisa

Leitura e discussão do Texto  A Pesquisa como princípio 
educativo –  Gilvan Muller -Formação de grupos com 
apresentação 
Apresentação Paulo Freire e a Pedagogia da Pesquisa 

Texto/ powerpoint  Otávio 

Powerpoint 

10:50 30' Pesquisa (P – 02) Exercício Fique ligado  (projeção hoje / daqui a 5 anos) texto/atividade Otávio 

11:20 40' Pesquisa (P - 02) Leitura do Texto Pesquisa, o que tenho a ver com isso? Texto Otávio 

12:00 Almoço 

 
13:30 

30’ Vivência (P - 04) O caso do Miguel 
Xerox opiniões/papel oficio Lara 

14:00 30' Essência x aparência (P - 04) Leitura de texto Entre a essência e a aparência e exercício  texto Lara 

14:30 
20' 

Senso comum (P – 03) 
Leitura e exercício – Senso comum – falso ou verdadeiro? 
Exercício Ditos Populares  

Texto/ditos populares(CA) Otávio 

14:50 40’ Perfil da pesquisa 
Leitura e discussão do texto Perfil da pesquisa escolar do 
NTPPS (anexo) 

Xerox texto Otavio/Renata 

15:30 INTERVALO 

15:45 60’ Início da leitura dos planos ID – 01 / ID 09 Planos de aula Todos 

16:45 15’ Encerramento Shopping Avaliativo  Renata 

17:00 Encerramento 
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AGENDA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - 07/02 - PRIMEIRO BIMESTRE - ANO 1 
Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 10' Acolhida  ID-9 Você é disciplinado?  Renata 

08:30 
120’ 

Leitura de Planos 
P – 01 / 07 
F – 01 / 02 

Planos de aula Todos 

11:30 30’ Avaliação 

Lembrando o significado da troca de energia do circulo, 
desenhem suas duas mãos em um papel ofício, colocando na 
MÃO ESQUERDA o que vocês receberam nesta capacitação  e 
na MÃO DIREITA o que vocês pretendem repassar e 
contribuir para a aprendizagem d os alunos este ano. 

Papel/caneta Renata 

12:00 Encerramento 
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ANEXO 4 – GUIA DA 1ª VISITA (1º, 2º E 3º ANOS) 

 

1. Articulação com CREDE / SEFOR (Coordenador e superintendente) 

u. Contatar com coordenador da CREDE para alinhar a importância / responsabilidade da CREDE / SEFOR 

nesse processo de transferência de tecnologia. Garantia da logística para a formação de formadores. 

v. Alinhar/ ajustar agenda de visitas com os superintendentes / gestores. 

w. Definir fluxo de comunicação. 

2. Contato com os gestores 

 Apropriar-se do calendário letivo da escola. 

 Marcar com antecedência e realizar o Primeiro Encontro com todos os professores da escola 

o Nas escolas novas – Reunião de apresentação do NTPPS, sua missão como componente curricular 

articulador. 

o Nas escolas antigas – Discutir a experiência dos anos anteriores e planejar estratégias de avanço de 

práticas interdisciplinares) 

 Preencher o Instrumental de Informações Básicas sobre a Escola. 

 Potencial da escola:  profissionais e projetos a articular 

 Confirmar material didático / planos de aula / caderno do aluno / portfólio. 

 Falar da necessidade de um caderno para o Diário de Bordo das Pesquisas no segundo bimestre (um por 

equipe de pesquisa). 

 Agendar a segunda visita e o Segundo Encontro com os professores da escola para o segundo bimestre. 

 

3. Acompanhamento aos educadores 

 Cronograma das oficinas (atentar para as diferenças das datas de início das aulas). 

 Criação de canais de informação do que está acontecendo no núcleo na sala dos professores (cartaz – 

Cronograma das Oficinas com datas, redes sociais, site da escola, etc). 

 Observar: semana de acolhida / Rito de iniciação / Acordo de convivência nas salas. 

 Observar a prática e disseminação da metodologia. 

 Indicar material para estudo. 

 Notas: indicação do bimestre + avaliação do portfólio. 

 Orientações específicas: 

o Execução dos planos de aula 

o Uso do caderno do aluno 

o Portfólio 

 

4. Programa Aprendiz na Escola – somente para os 3ºs anos. 

 Tomar conhecimento da implantação do Programa. 

 Fazer esclarecimentos, se for necessário. 

 

5. Contatos com os alunos 

 Ouvir as primeiras impressões / dar os esclarecimentos 

 Incentivar os alunos para a pesquisa 

 Incentivar para o Programa Aprendiz na Escola (só para o 3º ano) 

 

6. Registro de boas práticas 
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ANEXO 5 – INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A ESCOLA 

NÚCLEO DE TRABALHO, PESQUISA E PRÁTICAS SOCIAIS – 2014 

 

 

1. Escola:  CREDE: 

Modelo de reorganização curricular:  

 

2. Endereço: Rua: Nº 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Fax:  

Fone 1:  Fone 2:  

E-mail:  

 

3. Gestor: Nome: 

Fone(s): E-mail: 

 

4. Coordenador 1: Nome: 

Fone(s): E-mail: 

 

5. Coordenador 2: Nome: 

Fone(s): E-mail: 

 

6. Superintendente: Nome: 

Fone(s): E-mail: 

7. A escola dispõe de: 

ENSINO 
MANHÃ TARDE NOITE 

TOTAL Nº de 
Turmas 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
turmas 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
turmas 

Nº de 
Alunos 

Ensino Fundamental        

Ensino Médio        

EJA        

Outro        

TOTAL        
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8. Número de Turmas Ensino Médio / Alunos 

8.1. PRIMEIROS ANOS 

Manhã Dias da semana Tarde Dias da semana 

Turma 
Nº de 

Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC Planej. 
Turma 

Nº de 
Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC Planej. 

          

          

          

          

          

          

          

Total  Total     

8.2.  SEGUNDOS ANOS 

Manhã Dias da semana Tarde Dias da semana 

Turma 
Nº de 

Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC  
Turma 

Nº de 
Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC Planejamento 

         

         

         

         

         

         

         

Total     Total     

8.3.  TERCEIROS ANOS 

Manhã Dias da semana Tarde Dias da semana 

Turma 
Nº de 

Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC  
Turma 

Nº de 
Alunos 

DPS / 
Pesquisa 

TIC Planejamento 

         

         

         

         

         

         

         

Total     Total     
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9. Estrutura Física:    A escola dispõe de: 

Espaço físico Qtde Espaço físico Qtde 

Biblioteca  Salas de aula ocupadas  

Sala de multimeios  Sala de aula exclusiva para o NTPPS  

Laboratório de informática  Auditório  

Laboratório de ciências  Outros  

Quadra esportiva coberta    

Sala de professores    

10. Equipamentos:    A escola dispõe de: 

Equipamento Qtde Equipamento Qtde 

Datashow  Fotocopiadora  

TV  Internet na escola (velocidade)  

Vídeo  Microfones  

Equipamento de som  Outras  

Aparelho de DVD    

Impressoras/xerox    

Scanner    

11. Laboratório de Informática 1: 

Itens Qtde Itens Qtde 

Computadores funcionando  Internet  

Aparelhos de ar-condicionado  Switch  

Quadro branco  Outros  

Pontos lógicos    

Impressora    

Pontos de energia    

 

12. Laboratório de Informática 2: 

Itens Qtde Itens Qtde 

Computadores funcionando  Internet  

Aparelhos de ar-condicionado  Switch  

Quadro branco  Outros  

Pontos lógicos  

Impressora    

Pontos de energia    
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13. Pessoal:    Número de Professores por área: 

Áreas 
Nº de Professores Nome do PCA 

Manhã Tarde 

Linguagens e Códigos   

Ciência da Natureza  

Ciências humanas    

Matemática    

LEI    

Outros    

    

   Total    

14. Pessoal:  Professores do NTPPS: 

Nome 

Disciplina de 
origem 

DPS / 
Pesquisa 

(X) 

TIC  
(X) 

Série 
Nº de 

Turmas 

1  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

15. Projetos / Pessoal envolvido:

Projetos 
Nº de Professores envolvidos 

Manhã Tarde 

E-Jovem  

Com.Domínio Digital  

Professor Diretor de Turma  

Mais Educação  

Projeto Jovem do Futuro (PJF)  

PIBIC  

PIBID  

Pro-Jovem  

Geração da Paz  

Professor Aprendiz  
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16. Outras observações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. Responsável pela informação na escola:          

 

Nome:  

Função:  Data: 
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ANEXO 7 - CRONOGRAMA DAS OFICINAS - 2014 

ESCOLA: ______________________________________________________________  MUNICÍPIO __________________________CREDE ________ 

PROFESSOR: _________________________________________ ___________SÉRIE : ___________ TURMA: ____________TURNO: ------------------------ 

MÊS  ANO 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

DIA DA SEMANA S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S 

DIA DO MÊS                                                 

OFICINA                                                 

MÊS  ANO 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

DIA DA SEMANA S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S 

DIA DO MÊS                                                 

OFICINA                                                 
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ANEXO 9 - II CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DO NÚCLEO DE PESQUISA, TRABALHO E PRÁTICAS SOCIAIS 

1º anos – 2º bimestre 
 

Objetivo Geral: Discutir os planos e atividades relativas ao segundo bimestre 

Metodologia: Participativa, com a utilização de dinâmicas de grupo, vídeo-debate, exposição dialogada, estudos temáticos.  

Participantes:  

 Educadores selecionados para o NTPPS, nas áreas de Desenvolvimento Pessoal e Social e Tecnologias da Informação e Comunicação 

 Educadores convidados (PCA, diretor de turma) e gestores das escolas participantes 

 Equipes técnicas SEDUC/SEFOR/CREDE/ IA 

Resultados Esperados:  

Ao final deste processo de capacitação, os educadores deverão: 

 Ter ampliado a percepção sobre as juventudes e as pedagogias participativas.  

 Ter compreendido a pesquisa como princípio educativo. 

 Ter aprofundado a Proposta Pedagógica/ Referenciais Teórico-Metodológicos. 

 Ter compreendido e internalizado o planejamento geral do trabalho – cronograma das oficinas por Temas e Itinerário Formativo 

 Ter internalizado os procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação. 

 Ter dominado os Planos de Aula referentes ao 2º Bimestre. 
Ao final deste processo de capacitação, os educadores deverão: 

 Ter ampliado a percepção sobre as juventudes e as pedagogias participativas.  

 Ter compreendido a pesquisa como princípio educativo. 

 Ter aprofundado a Proposta Pedagógica/ Referenciais Teórico-Metodológicos. 

 Ter compreendido e internalizado o planejamento geral do trabalho – cronograma das oficinas por Temas e Itinerário Formativo 

 Ter internalizado os procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação. 

 Ter dominado os Planos de Aula referentes ao 1º Bimestre. 
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DIA 01 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material 

08:30 30’ Credenciamento / Check-in Credenciamento / ficha de frequência / crachás 
Ficha de Credenciamento / Crachá / Ficha de 
Frequência 

09:00 20’ Abertura / Acolhida 
Fala de abertura (apresentação ppt) 
Apresentação da distribuição das oficinas 

Apresentação PPT  

09:20 30’ 

Pesquisa 
 

Vivência da mudança 
Ler texto “O que é pesquisar” 
Chuva de ideias a pesquisa é/a pesquisa não é 

Texto “O que é pesquisar” 

09:50 20’ 

Fala do coordenador contextualizando o tema da pesquisa (o 
exercício de pesquisa sobre família baseado no primeiro bimestre e, 
em seguida, toda o planejamento da Pesquisa: formação das 
equipes, escolha dos macrocampos e temas, elaboração do projeto) 
Apresentação dos GUIA 1 (P-06) 2 (P-07) 

Guias de pesquisa 

10:10 80’ 
Caixa de Surpresa (P-08) 
Apresentação do Projeto de pesquisa (PPT) 

PPt Pesquisa 

11:30 20’ A data da cena (P-11)  

11:50 40’ 
Leitura dos planos  de Pesquisa(P-
05 à P-11) 

 
Planos 

12:30 ALMOÇO 

14:00 30’ 

Saúde – Introdução e 
contextualização 

Dinâmica: Pássaro no ninho (S-03) 
Contextualização de saúde (Número de oficinas/ Conceito de 
Saúdes (sexualidade/meio ambiente/gênero/drogas) / A temática 
vai servir como objeto das pesquisas/ Contextualizado na escola ou 
no aluno) 

 

14:30 60’ 

Leitura do texto “As diversas saúdes” (S-01) 
Atividade: Mandala das Saúdes 
 

texto “As diversas saúdes” (S-01) 

Papel madeira/pincel 

atômico/cola/revistas/tesouras 

15:30 30’ Saúde – Sexualidade e Gênero 
Texto introdutório (Renata - Aprender a ser e a conviver) 
Correio sentimental (S – 03) – Selecionar algumas situações 

Texto 
Situações 

16:00 INTERVALO 
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DIA 01 – cont. 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material 

16:20 40’ Saúde - Drogas  
Apresentação da mídia Família, filhos e drogas oficina S6 (20min) 
Texto sentido / Socialização e discussão dos textos

Mídia  Família, filhos e drogas oficina 

17:o0 30’ Saúde- Meio Ambiente 
Mídia “O que é sustentabilidade” (S – 08) 
Leitura coletiva do texto “Os 12 princípios do consumo consciente” (S – 
09) 

Mídia “O que é sustentabilidade” (S – 
08) 
texto “Os 12 princípios do consumo 
consciente” (S – 09) 

17:30 5’ Encerramento 
Leitura dramatizada do texto “O Lixo”, Luís Fernando Veríssimo oficina 
(S-09) 

Texto “O Lixo”, Luís Fernando 
Veríssimo oficina 

DIA 02 

Hora Tempo Atividade Detalhamento  

08:30 70’’ Projeto de vida 

Música: Quem sabe isso quer dizer amor / Reflexão 

Curtograma (PV-02) 

Bandeira pessoal 

Música: Quem sabe isso quer dizer amor 

Curtograma (xerox) 

Bandeira (Xerox) 

09:40 60´ 
Leitura dos Planos de Saúde (S01 
– 09) 

  

10:40 20´ 
Leitura dos Planos de Projeto de 
vida 

Encerramento: leitura do texto: “Precisa-se” 
 

11:00 30’ Avaliação Curti / Não curti 
Curti.não curti (Xerox) – Já tem no 
escritório 

12:00 ALMOÇO 

13:30 - Reunião  
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ANEXO  10 - AGENDA DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ANO II – 2º BIMESTRE 

   

A - SEGUNDO BIMESTRE - ANO 2 – PRIMEIRO DIA 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

08:30 30' Credenciamento Recepção / cadastro Crachás/piloto  

09:00 90' Abertura/Palestra 1 Palestra sobre PPP Projetor  

10:30 90'  Palestra 2 Palestra sobre sexualidade e gênero  Projetor  

12:00 ALMOÇO 

13: 30 40'  

Identidade Social 

Acolhida: Dicionário Cearês (IDS5); Desenvolvimento IDS5; 
Dicionário Cearês; Cartolina; 

revistas; cola; tesoura; canetinha. 
 

14: 10 15' Leitura do texto "Eu e minha identidade social"(IDS6);  Texto  

14:40 60' 
Desenvolvimento IDS7 completa. 

Cartolina; revistas; cola; tesoura; 
canetinha. 

 
15: 40 35' 

16: 15 15' INTERVALO 

16: 30 50’ Leitura dos planos IDS5 a IDS8 Planos de aula  

17: 20 10´ Encerramento 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ajsP-XDk6w8 . SER 

NORDESTINO É (IDS8). 
Mídia  

17: 30 ENCERRAMENTO 



 
80 

Agenda Formação de Professores - 10/04 - Segundo Bimestre - Ano 2 – SEGUNDO DIA 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

8:30 30´ Acolhida  

Chuva de ideias: selecionar as 05 temáticas mais abordadas na Palestra sobre “Sexualidade e Gênero” 
e dividir a sala em grupos por temática. Discussão e apresentação do debate nos grupos.  
Após a discussão, convidar o grupo a realizar a atividade Jogo dos papéis (SS1). Conclui esse momento 
falando sobre os papeis desempenhados socialmente por homens e mulheres.  

Cartolina/ Pinceis / 2 
cartolinas/ lista com 

todos os 
comportamentos/Saco 
plástico/Fita gomada 

 

9:00 50´ 

Discussão da 
temática de 

Saúde e 
sexualidade (SS1 

e SS2)  

Após a discussão sobre os papeis sociais de homens e mulheres, levantar os seguintes 
questionamentos:  
Para vocês, o que é ser mãe? E pai? E se isso acontece na adolescência, como você em uma palavra, 
resumiria esse papel? 
Dividir a sala em dois grupos para leitura e discussão: 
Grupo 01 -SS1: “Maternidade e Paternidade responsáveis na adolescência” (SS1)  
Grupo 02 SS2: “Maternidade e Paternidade responsáveis na adolescência: as consequências” (SS2).  
Solicita aos grupos que discutam a ideia trazida buscando associar com exemplos concretos (Grupo 1) 
e suas consequências (Grupo 2), que serão apresentados na plenária, juntamente com as ideias 
centrais de cada textos.  

Texto: Maternidade e 
Paternidade 

responsáveis na 
adolescência (SS1) e 

“Maternidade e 
Paternidade 

responsáveis na 
adolescência: as 

consequências” (SS2) / 
Tarjetas   

 

9:50 50´ 

SS3 – DST 

Pergunta o que eles lembram sobre os cuidados que o adolescente deve ter quando inicia a sua vida 
sexual.  
Projeta a sigla DSTs e questiona os participantes: O que significa essa sigla? Quais DSTs conhecem? E 
como tomaram conhecimento sobre o assunto?  
Leitura coletiva do texto: “Doenças Sexualmente Transmissíveis”.  
Atividade "Jogo da Assinatura” (SS2)   
Reflexão ressaltando alguns pontos importantes do texto e fazendo conexão com a atividade 
realizada.  

Papel/ Lápis/ Texto: 
“Doenças 

Sexualmente 
Transmissíveis”. 

 

10:40 30´ Atividade: Rótulos Tarjetas   

11:10 10´ 
Mídia: “Viver a vida – Valéria Piazza”  
Solicitar que alguns voluntários relatem para o grupo os sentimentos vivenciados com a atividade 
rótulos e a mídia.  

Mídia: “Viver a vida – 
Valéria Piazza” 

 

11:20 10´ Solicitar que 05 pessoas façam uma reflexão sobre o bloco de Sexualidade e Saúde.   

11:30 30´ 
Leitura dos 

planos  
Planos SS1 a SS3  Planos de aula   

12:00 ALMOÇO 
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RETORNO DO ALMOÇO  

13:30 40' 
Aprofundamento 

de Projeto de 
Vida – PV1 

Inicia falando que hoje iremos retomar um tema mais importante para todos. Retomaremos as nossas 
discussões sobre Projeto de Vida, esse ano já fortalecemos nossa identidade, formamos um grupo 
reconhecemos a importância da integração em nossas vidas, fomos para nossas comunidades e já podemos 
nos perceber como pessoas importantes dentro dela. Agora é hora de discutir um pouco sobre nossas 
projeções para o futuro. Solicita que os participantes formem um círculo para realizar a atividade do 
carrossel. Colocar a música “É preciso saber viver”.   
 
- Vivência do Carrossel (PV1);  
- Preencher individualmente o instrumental “Meu Perfil”, e solicitar que voluntários compartilhem suas 
reflexões com base nos questionamentos levantados;  
- Leitura coletiva do texto: “Morrer é preciso”.  
 

Música “É 
preciso saber 

viver”/ O 
instrumental 
“Meu Perfil”/ 

Texto: “Morrer é 
preciso”.  

40' 

14:10 50´ PV2 

Inicia afirmando que todos nós temos várias habilidades, em seguida, questiona: Vocês já refletiram sobre 
suas habilidades?  
- Vivência do Repolho 
- Leitura do Texto: “Habilidades e Competências” 
- Atividade Minhas habilidades/pirâmide de habilidades 
- Mídia: “Ano Novo”  
Reflexão sobre como as habilidades e competências identificadas influencia positivamente na sua atuação 
em sala de aula.  

Atividade 
Repolho/ 
Impressão 
pirâmide e 
quadro de 

habilidades/ 
Texto: 

“Habilidades e 
Competências”/ 

Mídia: “Ano 
Novo” 
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15:00 15´ INTERVALO  

15:15´ 50' 
PV3 

 

Reflexão da frase: "Aquilo que uma pessoa se torna ao longo da vida depende basicamente de duas coisas: 
as oportunidades que teve e das escolhas que fez”. (Projetar)  
- Vivência das Prioridades  
Perguntar aos participantes o que pode influencia as nossas escolhas e se estamos preparados para fazer 
as escolhas certas.  
- Leitura do texto: “O que quero ser quando crescer?”;  
Pedir que os participantes reflitam sobre as escolhas que fizeram, relacionando com as habilidades 
trabalhadas, e em seguida, solicitar que façam um texto sentido a partir do seguinte questionamento: “Que 
tipo de profissional busco ser?”  (Apresentação de voluntários)  

Papel/ Lápis  30' 

16:05 20´ 
- Mídia: “O que faz você feliz?”  
Solicitar que voluntários completem a frase: “O que me faz feliz é...”.  

  

16:25 45´ 
Leitura dos 

Planos  
PV1 a PV3  Planos de aula   

16:50 10´ Encerramento Avaliação do dia    
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Agenda Formação de Professores - 11/04 - Segundo Bimestre - Ano 2 – TERCEIRO DIA 

Hora Tempo Atividade Detalhamento Material Responsável 

8:30 30´ Acolhida (P6)  

- Atividade: “Construindo o consenso”  
Em equipes, escolher um macro campos propostos e fazer a reflexão: “Não são as respostas 
que movem o mundo são as perguntas”;  
- Leitura e discussão do plano  

Tarjetas/ Lápis 

 

9:00 20´ P7  
- Leitura e discussão do plano  
Mídia: “Planejamento estratégico: Planejando um irmão”; 
Perguntar: “O que a mídia tem a ver com planejamento?”;  

Planos/ Mídia 
“Planejamento estratégico: 

Planejando um irmão” 

 

9:20 40´ P8 

- Atividade: “Vivência da negociação (Canudos)”  
- Exibição dos modelos de apresentação de modelos de pesquisa, explicando em detalhes 
todos os itens;  
- Leitura da biografia de Francisco de Abreu Matos; e pede que 05 voluntários comentem;  
- Leitura e discussão do plano  

Plano de aula  

 

10:00 10´ P9 - Leitura do plano  Plano de aula   

10:10 15´ P10 
- Leitura do plano  
- Apresentação do Formulário de Avaliação dos Projetos de Pesquisa  

Plano de aula/ Apresentação 
do Formulário de Avaliação 

dos Projetos de Pesquisa  

 

10:25 20´ P11  
Realizar tempestade de ideias sobre o que é um cronograma 
- Apresenta o modelo de cronograma (Guia de Investigação 06)  
- Leitura do plano e apresentação dos instrumentais  

Planos de aula  
 

10:45 15´ Encerramento  Avaliação do bloco de pesquisa com o encerramento da P9    

11:00 40´  Momento de compartilhar experiências entre os participantes    

11:40 20´ Avaliação final*  

Lembrando o significado da troca de energia do círculo, desenhem suas duas mãos em um 
papel ofício, colocando na MÃO ESQUERDA o que vocês receberam nesta capacitação e na 
MÃO DIREITA o que vocês pretendem repassar e contribuir para a aprendizagem dos alunos 
este ano. *

Papel/ Lápis  
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ANEXO 12 – INSTRUMENTAL PARA VALIDAÇÃO DAS OFICINAS DO ANO III – 1º BIMESTRE – ESCOLAS PILOTO - 2014 

 

ESCOLA:  ___________________________________________________________   EDUCADORES: _____________________________________________ 

Oficina Tempo Atividades / Dinâmicas 
Interesse / Participação 

dos alunos 
Destaques Dificuldades Contribuições dos educadores 

ID
EN

TI
D

A
D

E 

ID
 1

 

 
 
 
 

    
 
 

 

ID
 2

 

 
 
 
 

     

ID
 3

 

 
 
 
 
 

     

ID
 4

 

 
 
 
 
 
 

     

ID
 5
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Oficina Tempo Atividades / Dinâmicas 
Interesse / Participação 

dos alunos 
Destaques Dificuldades Recomendações 

IN
TE

G
R

A
Ç

Ã
O

 

IN
 1

 

  
 
 
 
 

    

IN
 2

 

  
 
 
 
 

    

IN
3

 

  
 
 

 
 

    

TR
A

B
A

LH
O

 T1
 

      

T2
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ANEXO 13 - GUIA DA 2ª VISITA 

 
1. Articulação com CREDE / SEFOR 

 
x. Contato prévio com superintendente para agendamento da 

visita e planejamento do Segundo Encontro com os professores. 
y. Para as novas escolas:  

i. Definir com os superintendentes estratégias a serem adotadas para 
disseminação do NTPPS na escola, inicialmente para o envolvimento 
dos professores na orientação das pesquisas. 
z. Para as demais escolas:  

i. Planejar com o superintendente metodologias que propiciem o 
avanço de práticas interdisciplinares no NTPPS. 
aa. Buscar alternativas de formação em pesquisa, juntamente com 

os gestores, para o conjunto de professores  
bb. Avaliar / aprimorar fluxo de comunicação. 

 
2. Contato com Gestor (se possível junto com o superintendente) 

 
cc. Agendamento prévio da visita com o gestor e planejamento do 

Segundo Encontro com os professores. 
dd. Realizar o Segundo Encontro com os professores com o objetivo 

de: 
i. aprofundar o conhecimento do itinerário formativo do NTPPS (1º, 2º 

e 3º anos); 
ii. definir estratégias de articulação de todas as áreas com o Núcleo.  

iii. esclarecer sobre o perfil da pesquisa escolar e seu respectivo 
contexto no 1º, 2º e 3º anos (Perfil da Pesquisa Escolar) 

iv. informar sobre a metodologia adotada no NTPPS (Dicas 
pedagógicas) 
ee. Definir estratégia de mobilização dos professores para a 

orientação das pesquisas (Proposta do cartaz na sala dos 
professores para acompanhamento coletivo) 

ff. Planejamento / agendamento da apresentação dos projetos de 
pesquisa (Sugestão: na sala de aula com banca avaliadora 
formada por 3 professores da escola.) 

gg. Planejamento da inclusão das pesquisas na Feira de Ciências. 

 Questões específicas / encaminhamentos (educadores / equipamentos / 
material/ caderno do aluno / portfólio / Diário de bordo, etc.) 
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3. Acompanhamento aos educadores 
 

 Cronograma das oficinas – propor soluções para possíveis atrasos. 

 Avaliação / aprimoramento do fluxo de comunicação. 

 Criação de canais de informação na escola do que está acontecendo no núcleo 
(cartaz – Cronograma das Oficinas com datas / mural com resultado de 
atividades, etc.) 

 Acordo de convivência nas salas: verificar se está afixado e se é possível 
funcionar para todos os professores. 

 Disposição das carteiras em círculo. 

 Pesquisa: Verificar e dar suporte: 
o Dificuldades com a elaboração dos projetos. 
o Articulação com os professores da escola para orientação das pesquisas. 
o Temas das pesquisas 
o Articulação com a comunidade (2º anos) 

 Projeto de vida 
Motivar a realização antes das férias. 

 Orientações específicas (dúvidas com planos de aula / uso do Caderno do Aluno 
/ organização de murais, cartazes, etc )  

 Planejamento / agendamento da apresentação dos projetos de pesquisa 
(Sugestão: na sala de aula com banca avaliadora formada por 3 professores da 
escola.) 

 Notas dos alunos do 1º bimestre/ SIGE. 
 

4. Contatos com os alunos  

 Perceber:  
o opiniões em relação às oficinas / aos educadores / à pesquisa 
o Principais aprendizados identificados. 
o temas de pesquisa escolhidos 
o iniciativas de busca pelos professores orientadores das pesquisas. 

 

 Orientar Sobre a pesquisa: 
o Para os 1º anos:  Dar dicas de como realizar a pesquisa na própria escola 

definindo bem os respondentes. Explicar que a pesquisa compreende: 
consulta bibliográfica (critérios para escolha da bibliografia / (sem ser 
copiar e colar) / observação ou vivência da equipe e pesquisa de campo.  
A equipe pode optar também por estudo de um determinado caso.   

o Para os segundos anos:  orientar a busca de informações em instituições 
que atuam na comunidade dentro dos temas escolhidos, e que as 
equipes tenham acesso, alertar para o cuidado com a segurança fora da 
escola. 
 

5. Registro de boas práticas 
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ANEXO 14 – SEGUNDA REUNIÃO COM OS PROFESSORES 

DATA:  
LOCAL: ESCOLA ____________________________ 
PARTICIPANTES: Gestores e professores da escola (fazer lista de frequência) 

PAUTA 

HORA TEMPO ATIVIDADE RESPONSÁVEL
15’ Informe sobre o NTPPS – Itinerário 

formativo dos 1º e 2º bimestres
Professores do 
Núcleo

15’ Perfil da pesquisa escolar – texto -
discussão

Idem

40’ Roteiro de Projeto de Pesquisa Idem /IA

40’ Trabalho em equipe por área: Em que os 
professores podem contribuir:
- Adaptando o itinerário de suas disciplinas
- Na pesquisa
- Apresentação - Painel com as 
contribuições

Idem / IA

20’ Encaminhamentos finais Coordenador 
pedagógico da 
escola

Total 2:10 h

MATERIAL: 
 Papel madeira /Pincel / Fita gomada /Tarjetas 
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Modelo de Cartaz das Contribuições das Áreas com o Núcleo 

 

Cartaz das Contribuições das Áreas com o Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas 

Sociais 

Linguagens e 

Códigos 

Matemática Ciências 

Naturais 

Ciências Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

   

PCA:  PCA: PCA: PCA: 

 

Obs. Este cartaz, feito em papel madeira ou cartolina, depois de preenchido com as 

tarjetas do trabalho de grupo por área, deve ser afixado na sala dos professores. 
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ANEXO  18 - MODELO DE CARTAZ 
ORIENTAÇÃO DAS PESQUISAS 

 

ANO:    TURMA:    TURNO: 

Professores do NTPPS: ____________________________ e ___________________________ 

 

Nº TÍTULO DA PESQUISA LIDER DA EQUIPE PROFESSOR ORIENTADOR DATAS ENCONTROS 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
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ANEXO 19 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 
(esse formulário deve ficar com cada professor durante a apresentação) 
Escola: Turma:
Professor/Área: Data:

Equipe 1: 
Tema /Título da Pesquisa:

Item Observações Nota
Relevância do tema
Projeto - Coerência entre as partes
Clareza da metodologia
Organização das atividades da pesquisa
Interesse em realizar uma ação baseada na pesquisa
Qualidade da apresentação (domínio da equipe)
Média do projeto
Equipe 2: 
Tema / Título da Pesquisa

Item Observações Nota
Relevância do tema
Projeto - Coerência entre as partes
Clareza da metodologia
Organização das atividades da pesquisa
Interesse em realizar uma ação baseada na pesquisa
Qualidade da apresentação (domínio da equipe)
Média do projeto
Equipe3 : 
Tema / Título da Pesquisa

Item Observações Nota
Relevância do tema
Projeto - Coerência entre as partes
Clareza da metodologia
Organização das atividades da pesquisa
Interesse em realizar uma ação baseada na pesquisa
Qualidade da apresentação (domínio da equipe)
Média do projeto
Equipe 4: 
Tema / Título da Pesquisa

Item Observações Nota
Relevância do tema
Projeto - Coerência entre as partes
Clareza da metodologia
Organização das atividades da pesquisa
Interesse em realizar uma ação baseada na pesquisa
Qualidade da apresentação (domínio da equipe)
Média do projeto
Equipe 5: 
Tema / Título da Pesquisa

Item Observações Nota
Relevância do tema
Projeto - Coerência entre as partes
Clareza da metodologia
Organização das atividades da pesquisa
Interesse em realizar uma ação baseada na pesquisa
Qualidade da apresentação (domínio da equipe)
Média do projeto

Notas: escala de 0 a 10 
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ANEXO 20 - Guia da 3ª Visita 

1. Articulação com CREDE / SEFOR 

hh. Contato prévio com os superintendentes para agendamento da visita (buscar agendar a visita de 
maneira a coincidir com a apresentação Dos projetos de pesquisas – 1ºs anos) 

ii. Participar da apresentação dos projetos de pesquisa – 1ºs anos.  
jj. Avaliar / aprimorar fluxo de comunicação. 

 
2. Contato com Gestor (se possível junto com o superintendente) 

 
kk. Agendamento prévio da visita com o gestor (se a visita coincidir com o evento de apresentação dos 

projetos de pesquisas (1ºs anos, se preparar para documentar com fotos e gravações de 
depoimentos de gestores, professores e alunos) 

ll. Dialogar e registrar as estratégias de articulações das áreas com o núcleo adotadas pela escola e a 
implementação de práticas interdisciplinares 

mm. Verificar o número de professores que orientaram pesquisas e as estratégias de 
sensibilização utilizadas. Ver a necessidade do gestor interferir. 

nn. Tratar de possíveis ajustes nas pesquisas / Contatos com instituições da comunidade. 
oo. Planejamento do evento final de apresentação das pesquisas nas feiras de ciências. 
pp. Apoio para atualização do instrumental de Informações Básicas sobre a Escola 

qq. Sensibilizar o gestor para o dia da realização das ações decorrentes das pesquisas na escola - 1ºs 
anos. 

 Questões específicas / encaminhamentos (educadores / equipamentos / material/ caderno do 
aluno / portfólio / Diário de bordo, etc.) 
 

3. Acompanhamento aos educadores 
 

 Cronograma das oficinas – propor soluções para possíveis atrasos. 

 Planejar implementação do Projeto de Vida no próximo bimestre 

 Avaliação / aprimoramento do fluxo de comunicação. 

 Verificar os canais de informação criados na escola sobre o que está acontecendo no núcleo (cartaz 
– Cronograma das Oficinas com datas / mural com resultado de atividades, etc.) 

 Verificar: Acordo de convivência nas salas / Disposição das carteiras em círculo. 

 Após a observação das apresentações dos projetos de pesquisa, verificar e dar ou indicar o suporte: 
o Dificuldades com a elaboração dos projetos. 
o Dicas de busca de bibliografia confiável (google acadêmico – pelo menos 3 referências) 
o Problemas de coerência interna dos projetos 
o Apoio na articulação com os professores da escola para orientação das pesquisas. 
o Dificuldades da realização das pesquisas na comunidade (2ºs anos) 

 Orientações específicas (dúvidas com planos de aula / uso do Caderno do Aluno / organização de 
murais, cartazes, etc.)  

 Notas dos alunos do 3º bimestre/ SIGE. 
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4. Contatos com os alunos  

 Opiniões em relação às oficinas / aos educadores / à pesquisa 

 Principais aprendizados identificados. 

 Dificuldades / facilidades com as pesquisas. Buscar dar ou procurar suporte. Enfatizar que primeiro 
se faz a pesquisa, só depois se realiza a ação. 

 Apoio dos professores orientadores. 

 Sugestões dos alunos para melhorar. 

5. Registro de boas práticas. 
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ANEXO – 24 - MAPAS DE PESQUISA 
NÚMERO DE PESQUISAS REALIZADAS POR TEMA E POR ESCOLA – 1º ANO 

 

TEMAS DE PESQIUISA 

NOME DAS ESCOLAS PILOTO 

TOTAL

Abs % 

Água / Lixo / Saneamento                

Bullying               

Sexualidade                

Poluição               

Prevenção / doenças      

Gravidez na Adolescência               

Homofobia               

Drogas               

DSTs               

Evasão escolar               

Preconceito / Racismo /       

Merenda escolar               

Violência               

Esporte / Lazer               

Horta escolar / Farmácia 
viva                

Alimentação saudável / 
Nutrição x IMC               

Saúde comportamental               

Aborto               

Motivação /Desmotivação 
escolar               

Patrimônio Público               

Relação professor x aluno / 
Relacionamentos na escola               

Repetência escolar               

Outros               

TOTAL               

 

Fonte – Monitoramento – Mapas das Pesquisas. 
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PESQUISAS REALIZADAS POR ESCOLA, MACROCAMPO TRABALHO – 1º ANO 

Escola: ______________________________ Turma _______________ Professor: ___________________ 

TEMA GERAL DA TURMA: ____________________________________________________________ 

ORDEM SUB-TEMAS TÍTULO 
Nº 

ALUNOS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

PESQUISAS REALIZADAS POR ESCOLA, MACROCAMPO E TEMA – 2º ANO 

 

Escola: ______________________________ Turma _______________ Professor: ___________________ 

 

ORDEM MACROCAMPO TEMA 
Nº 

ALUNOS 

1 CULTURA   

2 

ESPORTE 

  

3   

4   

5   

6 HISTÓRIA   

7 

SAÚDE

  

8   

9   

10   

11   

12 

MEIO 
AMBIENTE 

  

13   

14   

15   

16 EDUCAÇÃO  

17 ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

  

18   

19 

OUTROS 

  

20   

21   

TOTAL DE ALUNOS  

. 
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PESQUISAS REALIZADAS POR ESCOLA, MACROCAMPO TRABALHO – 3º ANO 

 

Escola: ______________________________ Turma _______________ Professor: ___________________ 

 

TEMA GERAL DA TURMA: ____________________________________________________________ 

ORDEM SUB-TEMAS TÍTULO Nº ALUNOS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

TOTAL DE ALUNOS   
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NÚMERO DE PESQUISAS REALIZADAS, NÚMERO DE ALUNOS E PROFESSORES ORIENTADORES – POR ESCOLA 

 

 

NOME DA 

ESCOLA 

TOTAL DE 

PROF. EM 

DIURNO 

 

PROF. ORIENTADORES DE 

PESQUISA 

Gestores que 

orientaram 

pesquisas 

Nº ALUNOS Nº DE TURMAS 
Nº PESQUISAS 

REALIZADAS 

ANO I ANO II 
1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 

Abs % Abs %

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL             

Fonte: SIGE /Instituto Aliança - Monitoramento
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ANEXO 25 - GUIA DA 4ª VISITA 

 
1. Articulação com CREDE / SEFOR 

 
a. Contato prévio com os superintendentes para agendamento da visita (buscar 

agendar a visita de maneira a coincidir com a apresentação dos resultados das 
pesquisas) 

b. Participar da apresentação dos resultados das pesquisas nas escolas  
c. Avaliar / aprimorar fluxo de comunicação. 

 
2. Contato com Gestor (se possível junto com o superintendente) 

 
a. Agendamento prévio da visita com o gestor (se a visita coincidir com o evento 

de apresentação dos resultados das pesquisas, se preparar para documentar 
com fotos e gravações de depoimentos de gestores, professores e alunos) 

b. Sensibilizar o gestor para o dia da realização das ações decorrentes das 
pesquisas na escola - 1ºs anos. 

 Realizar o Terceiro Encontro com os professores da escola para avaliação do 
NTPPS no ano. Caso coincide com a apresentação e não seja possível a reunião, 
aplicar um instrumental de avaliação com os professores. 

 Discutir com o gesto, alternativas de publicação de resultados das pesquisas / 
sites da escola / disposição na biblioteca / publicação em revistas eletrônicas, 
etc. 
 

3. Acompanhamento aos educadores 
 

 Cronograma das oficinas – propor soluções para possíveis atrasos / reposição 
de oficinas. 

 Avaliação / aprimoramento do fluxo de comunicação. 

 Planejamento do rito final / Projeto de Vida 

 Notas dos alunos do 4º bimestre/ SIGE. 
 

4. Contatos com os alunos  

 Aplicação do instrumental de auto avaliação 

 Participar das apresentações das equipes  

 Planejamento / realização das ações 

 Projetos de vida 

 Programa Aprendiz na Escola (somente 3ºs anos. 
 
5. Registro de boas práticas
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ANEXO – 26 - MAPAS DE AÇÕES DECORRENTES DAS PESQUISAS – NA ESCOLA - 1ºs ANOS 

CREDE  MUNICÍPIO  ESCOLA  

TURMA  PROFESSORES   

ORDEM PESQUISA AÇÃO NA ESCOLA Nº ALUNOS DATA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8    
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MAPAS DE AÇÕES DECORRENTES DAS PESQUISAS – NA COMUNIDADE - 2ºS ANOS 

 

CREDE  MUNICÍPIO  ESCOLA  

TURMA  PROFESSORES   

ORDEM PESQUISA 
AÇÃO NA 

COMUNIDADE 
PARCEIROS Nº ALUNOS DATA 

1     

2      

3      

4      

5     

6      

7      

8      
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ANEXO 27 - INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO NTPPS 

1. IDENTIFICAÇÃO 

ESCOLA  ANO / TURMA  

EDUCADORES  TURNO  

EVENTO  DATA  

TÍTULO DA 
PESQUISA 

 ORIENTADOR  

EQ
U

IP
E 

NOMES DOS MEMBROS DA EQUIPE PRESENTES HOJE 
(x) 

  

  

  

  

  

  

  

2. AUTO-AVALIAÇÃO: 

Dos alunos presentes, indiquem quantos informam ter desenvolvido, a partir das atividades do 

núcleo, as seguintes competências: 

(*) No máximo o número total de alunos da equipe presentes hoje. 

3. O QUE A EQUIPE DESTACA NA EXPERIÊNCIA DO NTPPS NESTE ANO: 

Competências Nº de 
alunos (*)

A Conhece melhor a si próprio (suas potencialidades e o que precisa melhorar)
B Percebe-se dentro de sua história familiar
C É capaz de cumprir regras
D É pontual (na frequência e na entrega de trabalhos)
E Participa e é proativo nas atividades da Escola
F Percebe ter ampliado o domínio da leitura
G Trabalha em equipe (é participativo, cooperativo, solidário)

H Incorpora atitudes de cuidado com o meio ambiente
I Sente-se motivado e comprometido com a pesquisa da equipe
J Domina técnicas de pesquisa: bibliográfica, observação e de campo 

(entrevistas, questionários, enquetes, etc. ) 
L Domina técnicas de tratamento de dados como: tabulação, tabelas, gráficos, 

relatório, etc.
M Percebe a importância da utilização da informática básica no seu dia a dia
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Principais aprendizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O que não foi bom e precisa melhorar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões para o próximo ano 
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