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RESUMO 

 

O presente estudo investiga os professores que participam do processo de implementação das 

políticas de formação de professores e das políticas curriculares da SEE-SP, tomados aqui 

como aqueles que estão na ponta do processo – quer recebendo a formação, quer agindo como 

agentes da implementação ao exercerem a docência em sala de aula. O objetivo perseguido foi 

mapear e interpretar as percepções, impressões e elaborações dos professores sobre as 

políticas de formação continuada da SEE-SP, sobre o currículo do Estado, sobre aspectos do 

exercício profissional e sobre a participação no Melhor Gestão, Melhor Ensino como 

cursistas. A pesquisa focaliza uma escola pública paulista localizada na cidade de São Paulo, 

tendo como sujeitos dois professores de Ciências que realizaram o curso MGME no ano de 

2013. Utiliza-se a metodologia de cunho qualitativo, cujos instrumentos de coleta de dados 

são entrevistas semiestruturadas, questionário com questões abertas, além de uma análise dos 

documentos oficiais que regem o referido Programa. A pesquisa está fundamentada nos 

seguintes autores: Bioto-Cavalcanti, Carvalho, Day, Gatti, Hargraves, Imbernón, Moreira, 

Nóvoa, Lahire. Os dados levantados permitiram uma reflexão sobre formação continuada e a 

implementação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Paralelamente, apresenta-se um 

panorama documental do Curso 1 Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Formadores 

e do Curso 2 Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Professores de Ciências, dando 

ênfase no Curso 2. Por fim, trechos das entrevistas, destacando a percepção dos mesmos em 

relação ao curso e sua prática em sala de aula.     

 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Melhor Gestão, Melhor Ensino. 

Políticas Educacionais.  

 



 

ABSTRACT 

 

This present study investigates the teachers participating in the process of implementation of 

teachers training policies and curricular policies of the SEE-SP, taken here as those who are in 

the process end – want to receive the training, want to act as implementing agents to exercise 

teaching in the classroom. The goal pursued was to map and interpret the perceptions, 

impressions and elaborations of teacher on the continuous training policies of the SEE-SP, on 

the State curriculum, on aspects of professional practice and on the participation in the 

Enhance Management and Education (MGME) as teacher students. The research focuses on a 

public school located in the city of São Paulo, having as subject two Science teachers who 

attend the MGME course in 2013 It uses the qualitative methodology and the instruments of 

collection of data are semi-structured interviews, questionnaire with open questions and a 

analysis of official documents governing the Program. The research is based on the following 

authors: Bioto-Cavalcanti, Carvalho, Day, Gatti, Hargraves, Imbernón, Moreira, Nóvoa, 

Lahire. The collected datas allowed a reflection on the continued training and the 

implementation of Official Curriculum of the São Paulo State. At the same time, it presents a 

documental overview of course 1 Enhance Management and Education (MGME) – Training 

of Trainers and of course 2 Enhance Management and Education (MGME) – Training of 

Science Teachers, emphasizing the course 2. Finally, parts of the interviews, highlighting the 

perceptions of the course and the execution in the classroom.  

 

Keywords: Continuous Graduation of Teachers. Enhance Management and Education. 

Educational Policies. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente estudio investiga los profesores que participan de la acción de implementación de 

las políticas de formación y de las políticas curriculares de la Secretaria Estadual de 

Educación de São Paulo, puntuados como aquellos que están en la extremidad del proceso – 

sea recibiendo la formación, sea actuando como agentes de la implementación al ejecutar la 

práctica docente en el aula. El objetivo fue mapear e interpretar las percepciones, las 

sensaciones y las elaboraciones de los profesores acerca de las políticas de formación 

continuada de la Secretaria Estadual de Educación de São Paulo, centradas en el currículo del 

gobierno, y enlazadas con  el ejercicio profesional y con relación a la participación de los 

profesores en el curso Mejor Gestión, Mejor Enseñanza. La investigación está centrada en una 

escuela pública, ubicada en la ciudad de São Paulo, teniendo como sujetos dos maestros de 

ciencias naturales que realizaron el curso MGME en 2013. La metodologia que se aplica es la 

cualitativa, y los instrumentos de colecta de datos son las entrevistas semiestructuradas, 

cuestinarios con preguntas abiertas, además de los análisis de los documentos oficiales que 

respaldan el programa. La investigación está fundamentada en los seguientes autores: Bioto- 

Cavalcanti, Carvalho, Day, Gatti, Hargraves, Imbernón, Moreira, Nóvoa, Lahire. Los datos 

apuntados permitieron una reflexión acerca de la formación continuada y la implementación 

del Currículo Oficial del estado de São Paulo. Presentase simultáneamente un panorama 

documental de los cursos 1- Mejor Gestión, Mejor Enseñanza – Formación de Formadores; 2- 

Mejor Gestión, Mejor Enseñanza – Formación de Profesores de Ciencias Naturales. Al fin, 

trechos de las encuestas, resaltando la percepción de los sujetos con relación al curso y su 

práctica de enseñanza y la práctica aula.  

 

Palabras-clave: Formación Continuada de Profesores. Mejor Gestión, Mejor Enseñanza. 

Políticas Educacionales.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

[...] é fundamental que, na prática de formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 

deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 

intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o 

pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo 

aprendiz em comunhão com o professor formador. (FREIRE, 2010, p. 

43). 

 

Em 1991, inicio minha trajetória como professor, quando, ainda no primeiro ano de 

Universidade, tive o privilégio de começar minha carreira no magistério da Rede Pública do 

Estado de São Paulo, como professor do antigo Supletivo, atualmente denominado Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), numa escola da periferia da Zona Leste de São Paulo, 

especificamente no bairro de Itaquera, na antiga 21ª Delegacia de Ensino, hoje denominada 

Diretoria de Ensino Região Leste 3 (DER).  

Lecionava as disciplinas de Matemática e Desenho Geométrico no primeiro ano de 

carreira, porém nos 10 anos subsequentes lecionei Biologia em uma única escola pública na 

mesma Diretoria de Ensino, intercalando com algumas aulas de Química e Matemática, 

atribuídas para completar a carga, sempre trabalhando de forma diferenciada com os alunos. 

Após estes 10 anos de trabalho ininterruptos como professor admitido em caráter 

temporário (ACT), prestei o concurso público para professor PEB II e fui aprovado no cargo 

de Biologia, atuando ainda por dois anos como ACT, quando me efetivei em outra Diretoria 

Regional de Ensino, no bairro do Tatuapé (Diretoria de Ensino Região Leste 1), numa escola 

situada no bairro da Ponte Rasa, onde permaneci por 4 anos até a escola fechar o seu período 

noturno e, consequentemente, eu ficar adido1. Por não ter mais aulas livres na escola, fui 

obrigado a pedir remoção em 2005 para uma nova unidade escolar em um bairro próximo. 

Nesta nova unidade escolar, permaneci em sala de aula como professor durante um ano e 

cinco meses e, ao final de 2006, fui convidado pela direção da escola a ser professor 

coordenador do período diurno no ano de 2007. 

Em 2008, com a implementação da nova proposta curricular em andamento pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), todos os professores 

coordenadores designados foram cessados e voltaram para a sala de aula. Neste período foi 

                                                           
1 Serão declarados adidos os titulares de cargos das classes de docentes e das classes de suporte pedagógico, 

quando o número de cargos providos destas categorias excederem a lotação prevista pelas normas legais para 

a unidade em que estiverem classificados (Decreto n.º 42.966/1998). 
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disponibilizado para a rede um jornal, com o qual todos os professores deveriam trabalhar nos 

primeiros 30 dias de aula, a fim de conhecer a dinâmica da proposta curricular e sua 

metodologia. Após aproximadamente um mês em sala de aula, a SEE-SP autorizou a 

designação dos professores coordenadores que tinham sido cessados anteriormente; neste 

mesmo momento, em uma reunião na diretoria de ensino, fui convidado a fazer parte da 

equipe da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino Região Leste 1 (hoje denominada 

Núcleo Pedagógico – NPE), como assistente técnico pedagógico2 (ATP). Em busca de novos 

desafios e oportunidades de aprendizagem, aceitei o convite. 

Segundo Tardeli (2014, p. 15), 

 
O Núcleo Pedagógico é uma unidade de apoio à formação de professores, à gestão 

do currículo capacitando os profissionais envolvidos com a gestão pedagógica das 

escolas da rede pública estadual de ensino que tem dentre suas atribuições, 

identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores de 

Educação Básica (1º ao 5º ano do ensino fundamental), e de professores 

coordenadores pedagógicos.  

  

Nesta nova função, assumi um grande desafio, pois agora teria que assessorar os 

professores de Ciências, Biologia e Química que atuam nas 89 escolas desta diretoria, tendo 

como objetivo principal auxiliar na formação continuada.  

Imbernón (2011, p. 98) utiliza o termo de assessoria para o professor que é 

considerado formador de professor, assim, 

 

A assessoria tem sentido quando, a partir da igualdade e da colaboração, diagnostica 

obstáculos, fornece ajuda e apoio ou participa com os professores refletindo sua 

prática. Isso significa que o professor, que parte de uma realidade determinada, 

busca soluções para as situações problemáticas que a prática comporta. A 

comunicação, o conhecimento da prática, a capacidade de negociação, o 

conhecimento de técnicas de diagnóstico, de análise de necessidades, o 

favorecimento da tomada de decisões e o conhecimento da informação são temas-

chave na assessoria.  

 

Esta nova função me deu a oportunidade de conhecer melhor a realidade das diversas 

escolas que compõem esta Diretoria, a formação inicial e continuada dos professores e sua 

atuação em sala de aula. Desde então realizei vários cursos de atualização e aperfeiçoamento 

para garantir a formação continuada dos professores da área de Ciências da Natureza e para os 

professores coordenadores, sempre atuando com orientações técnicas no NPE e “in loco” nas 

unidades escolares.  

                                                           
2 Tem como função principal propor e desenvolver ações de formação continuada. 
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Exerci a função de professor coordenador do núcleo pedagógico (PCNP) desde 2008 

ao início de 2015, atuando como formador de professores, especificamente na formação 

continuada dos professores de Biologia, Ciências e dos professores coordenadores (PC), 

acompanhando e assessorando pedagogicamente os mesmos nas unidades escolares (UE). Foi 

neste momento que começou minha angústia em relação à formação continuada dos 

professores da rede estadual de São Paulo. 

Neste sentido, em minha experiência como formador de professores, trabalhando com 

orientações técnicas e cursos de aperfeiçoamento e atualização, observei que alguns 

professores(as) possuem uma resistência muito grande em relação a cursos de formação 

continuada, principalmente aqueles oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEE-SP). 

Acrescento ainda que a formação no núcleo pedagógico se dá a todos os professores 

das diversas disciplinas da Educação Básica, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, além dos gestores e do professor coordenador. 

Quando a SEE-SP implementa a proposta curricular do Estado de São Paulo no ano de 

2008, todos os ATP foram capacitados em encontros de formação, juntos com os especialistas que 

elaboraram a proposta de cada disciplina. Através desses encontros de formação, tivemos a 

oportunidade de conhecer, refletir, estudar as concepções que a proposta trazia sobre o currículo e 

a estruturação dos conteúdos na distribuição por bimestre. Realizamos estudos sobre as situações 

de aprendizagem que constam nos cadernos dos alunos, nos cadernos dos professores, sobre a 

dinâmica de trabalho ali presente e como elas foram elaboradas. Após as formações, organizei 

vários cursos e orientações técnicas (OTs) para os professores de Biologia e Ciências na Diretoria 

de Ensino Região Leste 1, com o objetivo de aperfeiçoar as metodologias e práticas educacionais 

em relação à proposta curricular para a sua efetivação. Infelizmente a adesão aos cursos 

oferecidos pela Diretoria de Ensino aos professores não foi satisfatória, pois os mesmos não 

acreditavam na eficácia da proposta curricular e não eram incentivados pelos gestores. Alguns em 

relatos alegavam que os cursos, por serem fora do horário de trabalho, não eram viáveis; devido 

ao acúmulo de cargo, não tinham tempo para o deslocamento e a permanência nos cursos. Nas 

orientações técnicas oferecidas, ao contrário, por serem convocados em Diário Oficial no horário 

de trabalho, sem prejuízos financeiros, tínhamos um grande número de professores presentes, mas 

ainda muito resistentes à proposta do Currículo do Estado de São Paulo. 

Ainda com as reflexões de Imbernón (2011, p. 99), podemos concluir que 
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Uma assessoria de formação deveria intervir a partir das demandas dos professores 

ou das instituições educativas com o objetivo de ajudar a resolver os problemas ou 

situações problemáticas profissionais que lhes são próprios. Suas eventuais 

contribuições formativas devem estar subordinadas à problemática especifica 

mediante uma negociação prévia, envolvendo o professor em um processo de 

compromisso de reflexão na ação.  

 

Imbernón (2011) descreve que a formação precisa ser elaborada a partir da demanda e 

da necessidade dos professores. Só assim eles passam a ser protagonistas da sua própria 

formação, envolvendo-se nas ações de formação, aproveitando-as, de alguma forma, quer seja 

questionando, quer seja apoiando. 

Com o passar do tempo nesta função, conversando com os professores nas orientações 

técnicas ou em visitas pedagógicas nas escolas, constatei que alguns estavam desanimados 

com o modelo do sistema educacional. E a maioria dos professores não havia mais estudado, 

participado de cursos de aperfeiçoamento nem de atualização, ou qualquer outro tipo de 

formação continuada após a graduação inicial. 

Em 2008, fazendo um diagnóstico, observei que a referida Diretoria de Ensino não 

oferecia cursos nem orientações técnicas para os professores de Ciências e Biologia há muito 

tempo, e que, nesta função, eu poderia propiciar aos professores uma formação continuada, 

principalmente por acreditar que o professor necessita atualizar-se e buscar novas perspectivas 

de ensino e aprendizagem. 

Em 2009, fui fazer Pedagogia na Universidade Nove de Julho (UNINOVE) para 

garantir o trabalho pedagógico com olhar de um gestor, já que em nossas orientações técnicas 

trabalhamos com a formação dos professores coordenadores. Desde então tenho me 

incomodado com a formação dos professores de Ciências e Biologia e como poderia auxiliá-

los no seu processo de ensino e aprendizagem com seus alunos. 

Em 2010, a SEE-SP alterou a denominação dos ATP para professor coordenador da 

oficina pedagógica (PCOP) e a Resolução 53/2010 de reestruturação modificou a 

denominação para professor coordenador do núcleo pedagógico, a partir da qual passamos a 

ter uma gratificação pela função. Neste mesmo ano, a SEE-SP ofereceu à rede um curso em 

nível de pós-graduação, lato sensu, denominado Rede São Paulo de Formação Docente 

(Redefor). Realizei o curso de especialização no Ensino de Biologia, oferecido pela 

Universidade de São Paulo. Neste curso, além de ser aluno cursista era também tutor 

presencial para os demais professores participantes da Diretoria de Ensino. 

Dentre os diversos cursos de aperfeiçoamento e atualização, tive a oportunidade de 

realizar o Curso de Formação de Tutores (Profort), que me possibilitou atuar como professor 
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tutor no curso a distância oferecido pela própria SEE-SP, “Currículo e Prática Docente – 

Biologia”, em 2012, pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo 

Renato Costa Sousa” (EFAP). 

Em 2013, a SEE-SP teve a iniciativa de lançar para todos os professores da rede um 

curso no formato de ensino a distância (EAD), com encontros presenciais e convocação em 

horário de serviço. Para isto foi elaborada uma Resolução que permite convocar e certificar o 

professor cursista em horário de trabalho – Resolução SE-22, de 18 de abril de 2013, que 

Institui o Programa Melhor Gestão, Melhor Ensino (MGME), considerando 

 

O Programa Educação - Compromisso de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 57.571, 

de 2 de dezembro de 2011, cuja implementação prevê o desenvolvimento de ações que 

visam à melhoria da educação básica paulista. [...] O incentivo à formação continuada de 

educadores da rede estadual de ensino, assegurando-lhes atualização e aperfeiçoamento 

e, consequentemente, melhor desempenho profissional. [...] A importância e a 

necessidade de se intensificarem ações de formação continuada em prol da melhoria das 

práticas de gestão administrativa e pedagógica, das classes de gestores de educação e de 

docentes no sistema estadual de ensino. (SÃO PAULO, 2013b). 

 

O programa referido é um curso que funciona na modalidade educação a distância, 

com momentos presenciais de 24 horas, dividido em 3 encontros de 8 horas, com uma 

apresentação final através de um Seminário em nível de Diretoria de Ensino. 

Tem duração de 60 horas, utilizando materiais autoinstrucionais, com apoio de textos, 

vídeos, e conta com um sistema de tutoria que provê o acompanhamento pedagógico 

sistemático e direto das atividades dos professores cursistas. 

Conforme consta na resolução, todos os PCNP da área de Ciências da Natureza do 

Estado de São Paulo que realizaram o Curso 1 poderíamos ser formadores. 

Devido à necessidade de o curso ser Ensino a Distância (EAD), todos os PCNP que 

assim quisessem foram contratados pela Fundação Padre Anchieta, para serem tutores de uma 

turma de cursistas do Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Professores de 

Ciências. Esta tutoria, além de ser pela plataforma ambiente virtual de aprendizagem (AVA-

EFAP) possuiu encontros presenciais e ao final do mesmo um Seminário descentralizado na 

própria Diretoria de Ensino, para que os professores pudessem socializar as situações de 

aprendizagem que foram construídas coletivamente nos encontros presenciais e 

posteriormente aplicadas em sala de aula, demonstrando os resultados obtidos com os alunos. 

Ao final de 2013, com o intuito de aprofundar e contribuir com o meu cargo/função na 

educação, me candidatei para uma vaga no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais (PROGEPE) na Universidade Nove de Julho – UNINOVE – Linha de Pesquisa 

de Intervenção em Práticas Pedagógicas (LIPIPP), sendo aprovado na prova escrita e na 
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entrevista com o Professor Doutor Adriano Salmar Nogueira e Taveira e a Professora Doutora 

Patrícia Aparecida Bioto-Cavalcanti, onde a mesma me aceitou como seu orientando. O texto 

que ora se apresenta é resultado da pesquisa desenvolvida no mestrado. 

O presente estudo investiga os professores que participam do processo de 

implementação das políticas de formação de professores e das políticas curriculares da SEE-

SP, tomados aqui como aqueles que estão na ponta do processo – quer recebendo a formação, 

quer agindo como agentes da implementação ao exercerem a docência em sala de aula. 

Tal investigação foi feita a partir do estudo das políticas citadas para o qual foi 

utilizada a pesquisa documental e bibliográfica e também a investigação da percepção dos 

próprios professores por meio da coleta de dados para a qual foi utilizado o questionário e a 

entrevista semiestruturada. 

O objetivo perseguido foi mapear e interpretar as percepções, impressões e 

elaborações dos professores sobre as políticas de formação continuada da SEE-SP, sobre o 

currículo do Estado, sobre aspectos do exercício profissional e sobre a participação no 

MGME como cursistas. 

Para tanto, primeiro foi construído um entendimento sobre as políticas educacionais do 

Estado, mais especificamente a curricular e a de formação de professores, considerando, para 

isto, o contexto histórico-social em que se inscrevem. 

De modo a alcançar o objetivo maior da pesquisa, foram elaboradas questões que 

nortearem tanto a elaboração das questões feitas aos professores quanto à análise dos dados 

oriundos das mesmas. São elas, a saber: 

a) Como os professores analisam o impacto das atividades desenvolvidas nos cursos de 

formação sobre sua prática? 

b) Como perceberam a dinâmica de proposição e funcionamento do MGME Professores 

de Ciências? 

c) Que fatores, segundo os professores, influenciam diretamente sua prática docente?  

d) Que sentidos os professores atribuem aos cursos de formação continuada oferecidos 

pela SEE-SP? 

e) Como os cursos de formação continuada, incluindo o MGME, auxiliam na lida com os 

fatores que influenciam diretamente sua prática docente? 

f) Quais as mazelas, as dificuldades dos cursos de formação de professores da SEE-SP? 

g) Que requisitos deveriam ser observados e contemplados para que a qualidade dos 

cursos de formação se elevasse, na percepção dos professores? 
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Quanto ao levantamento bibliográfico, pode-se apontar que foi realizado procurando 

localizar estudos que versam sobre formação continuada, formação de professores e políticas 

públicas. As pesquisas feitas anteriormente por pesquisadores que se interessam pelo mesmo 

tema pressupõem que o conhecimento é um aprendizado igualitário, portanto, reflexivo. 

Partindo desse pressuposto, realizou-se um levantamento dos trabalhos existentes sobre a 

temática: Formação continuada de professores no banco de teses e dissertações no Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Utilizou-se as 

seguintes palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo; Currículo do Estado de São Paulo; Programa São Paulo Faz Escola; 

Formação Continuada EAD Professores; Cursos de Aperfeiçoamento do Estado de São Paulo. 

Nessa busca, foram encontrados os seguintes trabalhos, conforme as palavras-chave: 

Formação Continuada de Professores (1410) Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(50); Currículo do Estado de São Paulo (182); Programa São Paulo Faz Escola (169); 

Formação Continuada EAD Professores (39); Cursos de Aperfeiçoamento do Estado de São 

Paulo (31). Para leitura e análise foram selecionados os resumos das dissertações e teses 

defendidas no período de 2011 a 2014, aliadas ao critério de que o objeto de pesquisa fosse 

mais próximo do que se pretende neste trabalho. 

O universo da pesquisa será uma escola publicas paulista, localizada na zona leste da 

cidade de São Paulo dentro da Diretoria de Ensino Região Leste 1. Os sujeitos serão dois 

professores que realizaram o curso MGME – Formação de Professores de Ciências. 

Esta dissertação foi estruturada e organizada em três capítulos. 

O primeiro capítulo denominado “Contextualização Histórica do Currículo do Estado 

de São Paulo e a Formação Continuada dos Professores” traz uma reflexão histórica sobre a 

formação continuada e a implementação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

O segundo capítulo procura organizar um panorama documental do Curso 1, Melhor 

Gestão, Melhor Ensino – Formação de Formadores, e do Curso 2, Melhor Gestão, Melhor 

Ensino – Formação de Professores de Ciências, dando ênfase no Curso 2. 

No terceiro capítulo, denominado “Campo da pesquisa: escolha e descrição” 

descrevem-se os sujeitos desta pesquisa. Os dados apresentados basearam-se em entrevista 

individual com os professores, destacando a percepção dos mesmos em relação ao curso e sua 

prática em sala de aula. 
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2 CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO CURRÍCULO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

O professor que não leva a sério a sua formação, que não estude que 

não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral 

para coordenar as atividades de sua classe, portanto a sua formação é 

importante e constante e permanente, estar presente no mundo é estar 

se movendo, aprendendo. (FREIRE, 2010, p. 92). 

 

O propósito deste capítulo é realizar um resgate histórico da implementação do 

currículo oficial do Estado de São Paulo e da formação continuada dos professores. Para 

tanto, desenvolvemos uma pesquisa de caráter documental. Buscamos verificar como o 

Governo do Estado de São Paulo vem intensificando, a partir dos meados dos anos de 1990, a 

formação continuada dos professores da rede de ensino estadual paulista. 

No item seguinte apresentamos como surgiu o Programa Melhor Gestão, Melhor 

Ensino (MGME), dando ênfase no MGME – Formação de Professores de Ciências, como 

dispositivo de formação oriundo da política de formação destinada aos professores da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP). Utilizaremos como referência as 

próprias publicações da SEE-SP: Gatti, Barreto e Andre (2011), com suas contribuições para a 

formação continuada dos professores em âmbito nacional; Russo e Carvalho (2012), 

subsidiando o contexto das reformas públicas; Pipitone (2013), que apresenta a formação 

continuada na SEE-SP; Gimeno Sacristán (2000) e Bioto-Cavalcanti (2014, 2015), que 

discutem a importância do currículo; Giroux (1997), sobre a desvalorização do trabalho 

docente, e Contreras (2002), em relação à autonomia dos professores. 

 

2.1 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

Utilizaremos o termo formação continuada, que foi adotado para substituir os termos 

antes usados, e ainda enraizados, nos discursos dos profissionais na escola, como reciclagem, 

treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, os quais se mostraram inadequados para designar 

o processo de educação contínua de profissionais, sobretudo os da educação, conforme 

destaca Marin (1995 p.13-17). 

Nessa direção, Marin (1995) alerta para a necessidade de rever tais termos, 

repensando-os criticamente, uma vez que decisões são tomadas e ações propostas, com base 

nos conceitos subjacentes aos termos usados. 
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Altenfelder (2005, grifo do autor) define os termos: 

 

Assim, reciclagem, que é uma palavra usada no cotidiano para se referir a processos 

de modificação de objetos e materiais, não deve ser usada no contexto educacional, 

pois pode se referir a cursos rápidos, descontextualizados e superficiais, que não 

consideram a complexidade do processo de ensino. Treinamento também pode ser 

inadequado, se a educação continuada for pensada como um processo mecânico que 

meramente modela comportamentos. Aperfeiçoamento, entendido como um 

conjunto de ações capaz de completar alguém, de torná-lo perfeito, de concluí-lo, 

leva à negação da própria educação, ou seja, a ideia da educabilidade do ser humano. 

Capacitação, termo atualmente muito usado, pode ser congruente com a ideia de 

formação continuada, se considerar a ação de capacitar no sentido de tornar capaz, 

habilitar, uma vez que, para exercer sua função de educadora, a pessoa necessita 

adquirir as condições de desempenho próprias à profissão, ou seja, se tornar capaz. 

 

Segundo Bioto-Cavalcanti (2014), em decorrência da LDB de 1996, que exigiu 

formação superior para os professores da educação infantil e da educação básica, o Estado de 

São Paulo começou a mobilizar-se para atender a legislação vigente. 

Bioto-Cavalcanti (2014, p. 3) afirma ainda: 

 

[...] em ações como a do PEC, Teia do Saber, Rede do Saber, pelos parâmetros de 

elaboração e de execução da Proposta Curricular do Estado de São Paulo, o Estado 

de São Paulo vem se configurando como um Estado docente de seus próprios 

docentes. O Estado de São Paulo passou a controlar modelos de formação, saberes 

pedagógicos e políticos de seus professores, formas de estabelecer relações entre os 

membros da escola e desta com as comunidades, definindo desta forma um estatuto 

e uma identidade docente comum aos professores da rede pública paulista. Para 

tanto se utiliza de projetos de formação, de produção e circulação de materiais e 

documentos em forma articulada às políticas educacionais estaduais. 

 

Verifica-se que a gestão atual está tentando, efetivamente, colocar em prática, de 

forma diversificada, vários programas com foco na formação dos funcionários da SEE-SP 

(professores, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, etc.), trabalhando para que 

os índices das avaliações externas tenham um bom resultado e, consequentemente, uma 

melhoria na qualidade da educação. 

Castro e Brisola (2014) descrevem os projetos e programas que foram e/ou continuam 

sendo desenvolvidos junto aos profissionais da educação pela SEE-SP, em parceria com 

diversas organizações e instituições. Segue uma relação deles: 

a) Programa Ensino Médio em Rede, destinado aos supervisores de ensino, assistentes 

técnico-pedagógicos (ATP), professores coordenadores (PC) e professores de 

Educação Básica II (PEB II) que atuavam no Ensino Médio; 

b) Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO São 

Paulo), que integrou o Programa de Formação Continuada Teia do Saber e foi 

realizado em três edições; 
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c) Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, configurado em consonância com os princípios, 

conteúdos, clientela e cronograma de atendimento do curso PROGESTÃO; 

d) Programa Letra e Vida, curso oferecido pela SEE a partir de 2003, busca a melhoria 

qualitativa e quantitativa da alfabetização no sistema público de ensino; 

e) Programa Ler e Escrever, política pública para o Ciclo I do Ensino Fundamental que 

visa o aperfeiçoamento da didática de alfabetização mediante a capacitação em serviço 

dos professores desse nível de ensino. Criado em 2007, esse programa destinado a 

garantir o desenvolvimento da escrita e do discurso oral das crianças com até oito anos 

de idade, entrega periodicamente revistas e material didático nas escolas; 

f) Programa de Desenvolvimento Gerencial – Atualização Profissional (PDG - AP), que, 

a partir de 2012, ofereceu formação específica para o novo modelo de gestão da SEE;   

g) Sistema de Proteção Escolar, conjunto de ações coordenadas pela SEE, com vistas à 

promoção de um ambiente escolar saudável e seguro, promotor da cidadania 

participativa e do pleno desenvolvimento humano;   

h) Curso de Formação Específica do Concurso Público Para Professor Educação Básica 

II, implantado em 2010, considerado pela SEE como fundamental para o início das 

atividades docentes na rede estadual de ensino; 

i) Bolsa Mestrado e Bolsa Doutorado, oportunizadas a professores e integrantes do 

suporte pedagógico do Quadro do Magistério (QM) – diretores de escola e 

supervisores de ensino; 

j) Redefor – Programa Rede São Paulo de Formação Docente – curso de especialização 

(360 horas) criado em 2011 pela SEE em parceria com o governo estadual e 

universidades públicas – Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de 

São Paulo (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 

k) Programa Escola da Família (PEF), criado em agosto de 2003, esse programa visa 

estimular as unidades de ensino públicas estaduais a abrirem, nos finais de semana, 

seus espaços para a comunidade do entorno escolar, com vistas à oferta de lazer, 

acesso a serviços públicos, bem como de experiência de convívio e solidariedade;  

l) Escola de Ensino Integral, cuja implantação do programa ocorreu a partir de 2012, por 

meio de adesão, após consulta à comunidade escolar. Com jornada de oito horas e 

meia no Ensino Fundamental e de nove horas no Ensino Médio, a estrutura conta com 

salas temáticas de Língua Portuguesa, História, Arte e Geografia, além de Salas de 

Leitura e Informática. Os alunos têm orientação de estudos, prática de ciências, 
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preparação acadêmica e para o mundo do trabalho, bem como auxílio na elaboração de 

um projeto de vida (plano para seu futuro). Cada escola conta com a presença, no 

mínimo semanal, de um supervisor de ensino na escola;  

m) Melhor Gestão, Melhor Ensino (MGME), parte do Programa Educação – 

Compromisso de São Paulo, esse curso, iniciado em 2013, ofertou dentre outros, os 

cursos voltados à Formação de Formadores de Gestão, Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências, com participação de uma equipe de professores coordenadores 

do núcleo pedagógico e supervisores de ensino como tutores. 

A SEE-SP, por meio de parceria com o Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO), deu início, no ano 2000, a vários cursos de educação continuada para 

seus professores, como foi citado anteriormente; também instalou computadores e equipou as 

salas de informática, bem como a aquisição de programas aplicativos e sistemas operacionais 

para acesso à internet. 

Esses programas não se diferenciam das tradicionais políticas de formação docente 

vigentes no país, centralizando as responsabilidades nos funcionários e principalmente nos 

professores a autoridade institucional para dar o cumprimento a ela. Como verificamos nas 

legislações vigentes, em especial na Constituição de 1988 e na LDB 1996. Segundo Gatti, 

Barreto e André (2011, p. 35), 

 

Com a Constituição de 1988 e a Lei nº 9.394/1996 (LDB/96), o governo federal 

chamou para si a incumbência de formular referenciais curriculares capazes de 

consolidar a concepção da educação básica como um processo contínuo, regido 

pelos mesmos princípios educacionais e voltado para atender a população desde os 

primeiros meses de vida até os 17 anos. Foram então elaborados os chamados 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCN) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental e médio entre 1997 e 

1998. [...]. Outra característica presente nas reformas curriculares dos anos de 1990 é 

a educação orientada pela noção de competência. A proposta é que o ensino deixe de 

promover a mera reprodução de um saber letrado e leve o (a) aluno (a) a mobilizar 

conhecimentos, habilidades, atitudes, para responder a uma dada situação de modo 

satisfatório, tendo em conta o contexto em que está inserido. A nova concepção de 

currículo, ao propor o ensino por competência e a ênfase à diversidade e insistir no 

caráter transversal e interdisciplinar do conhecimento veiculado nas escolas e na 

necessidade da sua contextualização, anuncia uma guinada basilar nas políticas da 

área. Acompanhando o que ocorre também nas reformas educativas dos países 

desenvolvidos e da América Latina, a reforma do currículo é uma peça fundamental 

na mudança de eixo das políticas da igualdade, voltadas para todos, que informaram 

a expansão dos sistemas educacionais no século XX, para as políticas da equidade, 

focalizadas em grupos específicos do início do século XXI. 

 

O entendimento da pesquisadora citada revela que, com a chegada da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), a reforma educacional e curricular torna-se 

mais presente nos estados brasileiros, como já estava ocorrendo na América Latina. 
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Foi a partir da reforma curricular que a formação continuada dos professores 

apresentou crescimento significativo, porém esse crescimento refletiu em pequena escala para 

amenizar os problemas originários da formação inicial do professor. Segundo a legislação, a 

formação continuada é considerada como capacitação em serviço (Art. 61, Inciso I); como 

aperfeiçoamento profissional continuado (Art. 67, Inciso II) e como treinamento em serviço 

(Art. 87).  

A LDB 9.394/96 oferece e ampara legalmente a formação continuada dos professores; 

as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios cumpriram as diretrizes da 

determinação legal que a LDB propõe, além de estarem baseadas nas recomendações que a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem feito aos países 

membros e a outros. 

Maués (2003) destaca que, dentro do contexto da globalização, os organismos 

internacionais passaram a determinar as metas que os países devem alcançar. 

 

[...] instituições que têm estado à frente das definições das políticas educacionais no 

mundo: Organização dos Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), Comunidade Europeia (CE), 

Organização de Cooperação para o Desenvolvimento (PNUD), Programa de 

Promoção das Reformas Educativas da América Latina e Caribe (PREAL), [...] o 

Banco Mundial tem estado à frente das definições das políticas educacionais para os 

países da América Latina. [...] elaborados documentos como as Prioridades e 

estratégias para a Educação de 1995. Nesse documento, propõe reformas a serem 

feitas pelos países em desenvolvimento, a fim de que a educação possa contribuir 

para o crescimento econômico e a diminuição da pobreza; as políticas educacionais 

devem estar assentadas no tripé equidade, qualidade e redução da distância entre 

reforma educativa e reformas das estruturas econômicas (BM 1995), (MAUÉS, 

2003, p. 22). 

 

Segundo Frigotto (2001), as políticas públicas educacionais do Brasil estão no cenário 

da globalização. 

 

[...] como forma de regulação social e de ajuste estrutural, como um mecanismo 

formal (Estado) e informal (sociedade civil) que estruturam o conjunto de setores da 

vida social, política e econômica, nas dimensões públicas e privada e que, no caso 

do Brasil, apontam para uma concepção produtivista e mercantilista, procurando 

desenvolver habilidades e competências definidas pelo mercado, o que possibilitaria 

a empregabilidade (MAUÉS, 2003 apud FRIGOTTO, 2001, p. 64). 

 

Diante disso, uma avaliação do Programa de Reformas Educativas da América Latina 

e Caribe (PREAL), no ano de 2000, destaca que no Brasil, a partir das últimas décadas, as 

reformas foram na direção da reorganização institucional, da descentralização administrativa, 

do fortalecimento da autonomia das escolas, da melhoria da qualidade, equidade, elaboração 
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de programas com enfoque no fornecimento de material, equipamentos, reformas curriculares 

e do aperfeiçoamento dos professores.  

Conforme o Art. 62 da LDB, que estabelece as diretrizes da formação do professor, 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio na modalidade normal.(Redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013).§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério.(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). § 2º A formação 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 

tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).§ 3º A 

formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, 

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a 

distância.(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). § 4o A União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência 

em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica 

pública.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). (BRASIL, 1996). 

 

Neste contexto, Gatti (2008) apresenta que as ações de políticas públicas 

movimentam-se na direção de reformas curriculares e de mudanças na formação dos 

professores. Segundo ele, 

 

Destaca-se três documentos do Banco Mundial (1995, 1999, 2002), em que essa 

questão é tratada como prioridade, e neles a educação continuada é enfatizada em 

seu papel renovador; o documento do Programa de Promoção das Reformas 

Educativas na América Latina (PREAL, 2004); e, como marcos amplo, a Declaração 

mundial sobre a educação superior no século XXI: visão e ação e o texto Marco 

referencial de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento do ensino 

superior (UNESCO, 1998); a Declaração de princípios da Cúpula das Américas 

(2001); e os documentos do Fórum Mundial de Educação (Dacar, 2000). Em todos 

esses documentos, menos ou mais claramente, está presente a ideia de preparar os 

professores para formar as novas gerações para a “nova” economia mundial e de que 

a escola e os professores não estão preparados para isso. (GATTI, 2008, p.62). 

 

Segundo Bioto-Cavalcanti (2015), a SEE-SP está de acordo com as recomendações 

que a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem feito aos 

países membros e a outros. 

Gatti (2008) descreve que existem diversos documentos internacionais, na última 

década, enfatizando e preocupando-se com a formação dos professores, pois se verifica uma 

pressão do mundo do trabalho e pelos precários desempenhos escolares de uma grande 

parcela populacional. 

No Plano Nacional de Educação (PNE 2001/2010), item 10 – Formação de 

Professores e Valorização do Magistério, em seu diagnóstico temos: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano 

Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo 

tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer esforços 

para alcançar as metas estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do 

ensino. Essa valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de 

magistério, a qual implica, simultaneamente: A formação profissional inicial; as 

condições de trabalho, salário e carreira; A formação continuada. (BRASIL, 2001, 

grifo nosso). 

 

Ainda descreve que: 
 

A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço 

científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais 

amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial 

atenção à formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. A 

formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser responsabilidade 

principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da LDB, onde 

as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem 

garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica que se considera 

necessário. As instituições de formação em nível médio (modalidade Normal), que 

oferecem a formação admitida para atuação na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental formam os profissionais. A formação 

continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da 

qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. 

Quando feita na modalidade de educação a distância, sua realização incluirá sempre 

uma parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, 

organizados a partir das necessidades expressas pelos professores. Essa formação terá 

como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de seu 

aperfeiçoamento técnico, ético e político. [...] A formação continuada dos profissionais 

da educação pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de 

educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos 

programas como ação permanente e a busca de parceria com universidades e 

instituições de ensino superior. Aquela relativa aos professores que atuam na esfera 

privada será de responsabilidade das respectivas instituições. (BRASIL, 2001).  

 

No novo Plano Nacional de Educação (PNE), que foi aprovado em 25 de junho de 

2014, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, consta a valorização 

do magistério e a garantia da formação continuada dos professores. 

O inciso IX do art. 2º da referida lei estabelece como diretriz do PNE, especificamente, 

a “valorização dos (as) profissionais da educação”. A Meta 16 prevê:  

 

[...] formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) 

os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino. 

 

Para garantir a efetivação da Meta 16, foram estabelecidas as estratégias: 

 

(16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta 

por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 

articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
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(16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras da 

educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de certificação das atividades formativas;  

(16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e 

de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 

a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de 

educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura 

da investigação;  

(16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e 

das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos 

e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;  

(16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das 

professoras e demais profissionais da educação básica;  

(16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e 

Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para 

acesso a bens culturais pelo magistério público. (BRASIL, 2014). 

 

O artigo 87 da LDB 9.394/96 indica, em seu § 3º, que “O Distrito Federal, cada Estado 

e Município, e, supletivamente, a União, devem: [...] III - realizar programas de capacitação 

para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação 

à distância”.  

Neste sentido, verificamos que a legislação vigente descreve que a formação 

continuada pode ser tanto presencial como a distância. 

Verifica-se que a maioria dos Estados e Municípios adotou como formação continuada 

a modalidade EAD. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A partir de 1995, com a chegada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, 

para governar o Estado de São Paulo, em seu discurso, com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da qualidade de ensino e da formação dos professores, o Estado vem intensificando 

e desenvolvendo em ritmo acelerado a formação dos profissionais da educação, com ações 

pontuais, incisivas, ininterruptas e em várias frentes, como: formação de professores, reforma 

curricular, avaliação da aprendizagem, programas e projetos pontuais, implementação de uma 

nova proposta de escola, como a de ensino integral, etc.  

Segundo estudos realizados por Moreira (2007, p. 67-76), 

 
Em 23 de março de 1995, o Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E), 

publicou o Comunicado SE/95 com as principais diretrizes educacionais, para o 

período de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1998. O resultado esperado pelo 

Estado de São Paulo seria a melhoria na qualidade de ensino. Para que esse objetivo 
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fosse alcançado o comunicado previa a necessidade de uma revisão do papel do 

Estado na prestação de serviços educacionais. A diretriz principal era a revolução na 

produtividade dos recursos públicos e as duas complementares: a reforma e 

racionalização da estrutura administrativa e mudanças no padrão de gestão. A 

publicação do Comunicado no início de 1995 foi o anúncio oficial do processo de 

reforma educacional do governo Mário Covas. A implantação das principais 

diretrizes educacionais foi realizada ao longo dos seis anos em que o governador 

Mário Covas esteve à frente do governo paulista. A Secretária da Educação, Teresa 

Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer), comandou todo o processo. 

Resumidamente, a legislação que permitiu a realização da reforma educacional 

paulista pela SEE-SP pode ser assim descrita: Em 1º de janeiro de 1995, o Governo 

do Estado de São Paulo extinguiu as 18 Divisões Regionais de Ensino (DREs) e 

todos os cargos correspondentes. As funções das DREs passaram a ser exercidas 

pelas Diretorias de Ensino (DEs). Em 1966 a SEE-SP iniciou o Projeto de Educação 

Continuada (PEC) que nessa primeira fase duraria até 1997. O projeto incluía todo o 

quadro do magistério público estadual (Professores, Diretores, Supervisores, 

Dirigentes de Ensino, Professores-coordenadores). Para a segunda etapa foi 

realizada licitação para contratação de instituições capazes de atender os polos não 

atendidos pelas Universidades. O projeto ainda previa uma terceira etapa quando 

seriam aceitas propostas de entidades para solução dos problemas encontrados pelos 

docentes em sua prática de sala de aula. O projeto foi elaborado pela Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). Para a SEE-SP um dos principais 

problemas da baixa qualidade de ensino seria o “despreparo dos docentes”. Além do 

PEC, no ano de 1996 inauguram-se os programas de correção de fluxo dos alunos da 

rede pública estadual, que também contribuíram para a construção de um consenso 

em torno das propostas do Governo do Estado de São Paulo. Para correção de fluxo 

a SEE-SP inaugura o projeto de Classes de Aceleração. Esse projeto permitia à 

escola, após um trabalho específico com o aluno, promovê-lo para a série 

considerada ideal para sua idade. Em1996 a SEE-SP iniciava o programa Escola nas 

Férias, para os alunos do ensino fundamental que haviam sido retidos. O objetivo do 

programa era o mesmo do projeto de Classes de Aceleração, ou seja, combater os 

altos índices de repetência e evasão escolar. A SEE-SP afirmava que o programa 

combateria o fracasso escolar e elevaria os índices de aprovação e melhoraria os 

resultados na rede.  No ano seguinte (1997) o programa tornou-se obrigatório para 

todos os alunos com dificuldade de aprendizagem e foram estendidos ao ensino 

médio e mesmo os alunos com frequência inferior a 75% deveriam participar. Nesse 

ano de 1996 a SEE-SP iniciou ainda um processo sistemático de avaliação externa 

do rendimento escolar. As avaliações foram realizadas, tanto através do próprio 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar em São Paulo (SARESP), quanto pela 

participação nas avaliações realizadas pela esfera federal, por meio do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

 

Segundo estudo realizado por Pipitone (2013), em consonância com o que afirma 

Bioto-Cavalcanti (2015), a SEE-SP vem intensificando a formação continuada de seus 

professores desde a LDB de 1996, e apresentou a proposta do Programa de Educação 

Continuada de Formação de Professores (PEC). 

 

De acordo com a SEE-SP a experiência do PEC recebeu avaliações positivas do 

ponto de vista da qualidade da formação e do uso dos recursos investidos. Isto 

justificou a ampliação da infraestrutura criada para oferecer formação superior para 

milhares de professores ativos e estender a formação para outros técnicos da própria 

Secretaria Estadual de Educação. Por este lastro foi criada, em maio de 2003, a 

“Rede do Saber”. Além da infraestrutura física, a “Rede do Saber” também 

disponibilizou ambientes virtuais de aprendizagem e um conjunto de ferramentas de 

gestão, comunicação e colaboração que podem ser acessados de qualquer lugar do 
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mundo. Como parte da estrutura da “Rede do Saber” diversos programas 

continuaram sendo desenvolvidos pela Secretaria Estadual da Educação do estado de 

São Paulo, em parceria com outras instituições. Este foi o caso do Projeto “Letra e 

Vida“, do Projeto “Ler e Viver”, Projeto “Coisa Boas para Minha Terra”, “Ensino 

Médio em Rede”, “Programa de Apoio à Continuidade de Estudos“, etc. 

(PIPITONE, 2013). 

 

Russo (2012) descreve que no Estado de São Paulo a concepção e implantação da 

reforma estiveram sob o comando da secretária de educação Rose Neubauer, que permaneceu 

na função durante o primeiro mandato do Governo Covas (1995-98) e parte do segundo 

(1999-2000), até a morte deste. Sem dúvida, foi nesse período que se programaram as 

mudanças mais profundas e que produziram maior impacto sobre a organização, a gestão e o 

ensino nas escolas da rede estadual paulista. 

A secretária da educação, Teresa Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer), 

implementou o sistema de progressão continuada em todas as escolas públicas, que é um 

regime de organização da escola proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), de dezembro de 1996. Tendo como objetivo principal combater a 

repetência escolar, garantir a aprendizagem contínua dos alunos e a melhoria da qualidade de 

ensino. Porém não foi elucidado como deveríamos proceder com este novo sistema e a rede 

entendeu que os alunos seriam aprovados automaticamente.  

Em 1996, surge o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (SARESP), uma 

prova aplicada anualmente pela SEE-SP para avaliar o ensino básico na rede estadual. 

Atualmente, utiliza a metodologia dos exames nacionais (SAEB e Prova Brasil), o que 

permite a comparação de resultados, que são utilizados para calcular o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP). 

As atuais políticas educacionais e diretrizes organizacionais e curriculares, criadas 

pelo governo do estado de São Paulo, impactaram as unidades escolares e os professores nelas 

inseridos. Primeiramente, esse impacto ocorreu devido à forma como essas políticas e 

diretrizes chegaram às escolas e, posteriormente, por não serem compreendidas pelas equipes 

escolares, causando grande resistência por parte da maioria dos profissionais. 

Maués (2003) declara que a OCDE define que os profissionais da educação passam a 

ter um papel fundamental como executores das políticas educacionais, elaboradas como meio 

de ajustar a educação às exigências do mercado. 

 

O professor, o técnico, os administradores passaram a ser os responsáveis pelo 

insucesso das medidas propostas, mas ao mesmo tempo os “redentores”, capazes de 

salvar a educação e conduzi-la na direção desejada pelo Pensamento Único, isto é, 
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de instrumento de domesticação, de ideologização e de alienação. Esses 

profissionais sofrem um processo que pode ir da satanização à deificação, 

dependendo da obediência não ao receituário proposto. (MAUÉS, 2003, p. 18). 

 

A reforma curricular da educação pública estadual paulista teve um avanço efetivo em 

2007, com o Governo do José Serra, lançando as 10 metas do novo plano político 

educacional.  

Segundo site da SEE-SP, a partir dos resultados do SAEB (Prova Brasil), do Enem, o 

governo do estado de São Paulo elaborou as 10 metas para a educação paulista, a serem 

conquistada até 2010. 

Essas metas foram apresentadas para toda a rede sob a responsabilidade da secretária 

da educação do estado de São Paulo, a Sra. Maria Helena Guimarães Castro3. 

As 10 metas do Plano Estadual da Educação, estabelecidas pela SEE-SP, divulgadas 

no portal do Governo do Estado de São Paulo, e que se repetem em vários documentos da 

SEE-SP, a serem cumpridas até 2010 são: 

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados. 

2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série. 

3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio.  

4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de todos 

os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio).  

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas 

avaliações nacionais e estaduais. 

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com 

currículo profissionalizante diversificado. 

7. Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com prioridade à municipalização 

das séries iniciais (1ª a4ª séries).  

8. Programas deformação continuada e capacitação da equipe. 

                                                           
3 Maria Helena Guimarães de Castro possui graduação em Ciências Sociais - bacharelado e licenciatura pela 

Universidade Estadual de Campinas (1980) e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 

Campinas (1987). Cursa doutorado na Universidade de São Paulo. Atualmente é professora assistente da 

Universidade Estadual de Campinas. No governo do estado de São Paulo atuou até abril de 2009 como 

secretária de educação, onde foi também secretária de assistência e desenvolvimento social e secretária de 

ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase 

em Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação no Brasil, política social, 

avaliação, políticas públicas e educação, estudos internacionais comparados. Disponível em: 

<http://lattes.cnpq.br/3273558975609117>. Acesso em: 28 nov. 2015. 
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9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar nos 30 

municípios ainda centralizados.   

10. Programa de obras e melhorias de infraestrutura das escolas. 

Para auxiliar a efetivação das 10 Metas do Plano Estadual da Educação, o Governo 

institui o programa “São Paulo faz Escola” (SPFE). 

O programa “São Paulo faz Escola” consiste em uma nova proposta curricular, 

didático-pedagógica elaborada e implementada pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo (SEE-SP) para a rede estadual de ensino. Ele abarca os conteúdos curriculares e as 

expectativas de aprendizagem para o ciclo II do ensino fundamental e para o ensino médio, 

implantando um currículo único nas escolas do estado e, por conseguinte, um modelo 

educacional. 

A proposta curricular foi implementada de forma imediata em fevereiro de 2008 com 

a supervisão da coordenadora geral do currículo, a professora Maria Inês Fini4. 

Como integrantes desta equipe para a implementação do Programa “São Paulo Faz 

Escola”, o governo convida Guiomar Namo de Mello5, uma das responsáveis pela concepção 

do Programa; o professor Lino de Macedo6, também responsável pela concepção do 

                                                           
4 Doutora em Educação, Pedagoga, Professora e Pesquisadora em Psicologia da Educação, Psicologia do 

Desenvolvimento Social e do Trabalho, Especialista em Currículo e Avaliação, com experiência em Gestão 

Educacional na Educação Básica e Superior. Fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, onde atuou 

de 1972 a 1996, exercendo cargos como docente, pesquisadora e funções administrativas e de representação. 

De 1996 a 2002, no Inep/MEC, foi Diretora de Avaliação para Certificação de Competências, sendo 

responsável pela criação e implementação do Enem e do Encceja e foi Diretora do Pisa no Brasil. De 2003 a 

2006, desenvolveu e coordenou projetos para a implantação de Sistemas de Avaliação em larga escala para 

sistemas de ensino, prefeituras e secretarias de estado da educação. De 2007 a 2010, criou e coordenou o 

Programa São Paulo Faz Escola, responsável pela reestruturação do currículo e do sistema de avaliação 

Saresp da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Membro do Conselho Editorial da Revista META: 

Avaliação (Cesgranrio). Foi reitora da Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). Atualmente é 

Diretora da F & F Educare, membro do Conselho Editorial da Revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas 

em Educação (Cesgranrio), consultora da Fundação Roberto Marinho, membro do Conselho de 

Responsabilidade Social da FIESP e Consultora ad-hoc da Fapesp e do Banco Mundial. Diretora Pedagógica 

do grupo SL Mandic, Campinas SP, de 2012 a 2014, Coordenadora do Comitê Deliberativo do Observatório 

da Educação da FEAC de Campinas desde 2013 e Consultora do abril Educação desde 2014. Disponível em: 

<http://lattes.cnpq.br/8658366834342554>. Acesso em: 28 nov. 2015. 
5 Formada em Pedagogia, possui doutorado em Educação: Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. De 1983 a 1985 foi Secretária Municipal de Educação de São Paulo. 
6 É graduado (1966) em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio Preto, 

mestre (1970), doutor (1973) e livre docente (1983) em Psicologia pela Universidade de São Paulo. É 

membro da Academia Paulista de Psicologia e docente aposentado (a partir de agosto de 2011) do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo onde exercia o cargo de professor titular. É professor e 

orientador no Programa de Pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, neste 

instituto, tendo orientado 70 teses de doutorado e dissertações de mestrado. Sua linha de pesquisa é sobre o 

valor dos jogos na Psicologia e Educação como recurso de observação e promoção de processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, na visão de Piaget. Atualmente, é integrante do Instituto de Pesquisa do 

Hospital Infantil Sabará - Pensi. Disponível em:<http://lattes.cnpq.br/5836810763379112>. Acesso em: 28 

nov. 2015. 

http://lattes.cnpq.br/8658366834342554
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Programa; e Ghisleine Trigo Silveira7, que responde pela coordenação do desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos e dos cadernos dos professores. 

Esta mesma equipe, ainda em fevereiro de 2008, encaminha um material de apoio aos 

professores, para todas as escolas. O material era composto de um jornal para os alunos e 

uma revista para o professor, para serem utilizados nos primeiros 40 dias letivos, a fim de 

subsidiar o trabalho do professor com seus alunos, material este elaborado pela equipe 

técnica da SEE-SP. Com a elaboração deste material e sua distribuição para todas as escolas, 

a Secretaria assume a formulação dos currículos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e 

de todo o Ensino Médio visando aprimorar o trabalho pedagógico e docente na rede pública 

de ensino. 

Com o intuito de implantar uma proposta curricular em toda a rede de ensino, o 

Governo elabora um material com especialistas que não são da rede (chão da escola), 

acreditando que ele ajudará nas mudanças. 

 

2.3 JORNAL DO ALUNO  

 

Foi divulgado pelas Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo aos 

diretores de escola em fevereiro de 2008, que os professores deveriam utilizar um material 

denominado “Jornal” para trabalhar com os alunos, dias antes de sua aplicação, sendo a 

primeira medida pela SEE-SP para implantar a Proposta Curricular no Estado. 

Segundo documentos oficiais, o Jornal "São Paulo Faz Escola": 
 

Tem o formato e as características de um jornal de verdade, interativo, com projeto 

gráfico agradável ao aluno e voltado para facilitar o aprendizado. Apresenta 

atividades de acordo com número de aulas previstas para cada disciplina. Assim 

como os jornais reais, foi organizado em conjuntos de atividades por disciplina. As 

escolas receberão quatro tipos de jornal, com atividades para as disciplinas 

curriculares: um para as 5ª e 6ª séries do EF; um para as 7ª e 8ª séries do EF; um 

para a 1ª série do EM e um para as 2ª e 3ª séries do EM. Cada aluno terá seu 

exemplar que deverá permanecer na escola até o final das seis semanas de 

atividades. (SÃO PAULO, 2008b).  

 

                                                           
7 Possui graduação em Ciências, Habilitação em Biologia, pela Universidade do Sagrado Coração (1971), 

graduação em Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração (1971), mestrado em Saúde Pública pela 

Universidade de São Paulo (1994) e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (2004). 

Coordenou o projeto de desenvolvimento dos conteúdos programáticos dos cadernos dos professores da 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, no período de 2007 a 2010. Atualmente participa de projetos 

educacionais e de avaliação institucional realizados por Organizações Não Governamentais. Tem experiência 

na área de Educação, com ênfase em Planejamento e Avaliação Educacional, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino fundamental e médio, ensino de ciências e biologia, educação ambiental, ensino em 

saúde e currículo. Em 2015 foi nomeada como Coordenadora de Gestão da Educação Básica (CGEB). 

Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/7838572450618028>. Acesso em: 28 nov. 2015. 

http://lattes.cnpq.br/7838572450618028
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Esse jornal, encaminhado pela SEE-SP a todas as escolas do estado sem uma consulta 

prévia aos educadores, teve como objetivo diagnosticar as habilidades e competências dos 

alunos com atividades diversas de todas as disciplinas, desde o ensino fundamental até o 

ensino médio, para implementar a proposta curricular e nivelar os conteúdos. 

Segundo Pereira (2011, p. 56), 

 

Tal fato  demonstra que, mais uma vez, o governo tomou uma decisão relacionada à 

educação sem consultar as pessoas envolvidas no processo educativo. O mais grave 

de tudo isto é que os professores tiveram apenas uma noite e um final de semana 

para preparar suas aulas com base no novo material de ensino que serviria como 

“instrumento pedagógico indispensável” para o processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos, os jornais. Os jornais estavam divididos em blocos de 

séries, sendo um jornal para as 5ªe6ª séries e outro, para as 7ªs e 8ªs séries, o que 

dificultou e, até mesmo, empobreceu o trabalho em sala de aula, principalmente nas 

três últimas séries (A maioria dos alunos que já era da escola e que havia cursado a 

5ª, 6ª, e 7ª séries na mesma Unidade Escolar, reviu alguns conteúdos que já havia 

estudado anos anteriores, atingindo assim a proposta do jornal que era uma 

recuperação), que eram, em sua maioria, compostas por alunos que já eram da escola 

e que já vinham desenvolvendo um determinado ritmo de trabalho. Trabalho, este, 

que teve de ser interrompido para a  aplicação das propostas, diretrizes e exercícios 

do jornal. Esse processo de recuperação ocorreu em massa e não se considerou areal 

dificuldade de cada aluno e nem de cada escola, foi uma recuperação estabelecida 

com base em uma avaliação externa, na qual as escolas apresentaram resultados 

diferentes e, mesmo assim, foram obrigadas a trabalhar o mesmo conteúdo como 

recuperação. 

 

Conforme a autora, mais uma vez a SEE-SP elabora e distribui um material na rede 

de ensino sem consultar a base, ou seja, não ouviu os professores que estão diretamente 

com os alunos, que conhecem a sua realidade local. Não podendo esquecer que a 

divulgação foi praticamente da noite para o dia, denominando-se como um processo de 

recuperação. 

A SEE-SP, para implementação do jornal para toda a rede, toma como base o 

desempenho do Saresp 2005 e organiza o material denominado “matrizes de referência” com 

grupos de habilidades que deverão ser desenvolvidas no ensino fundamental e no ensino 

médio, com os alunos nas diversas disciplinas, como podemos verificar na figura 1.  
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Figura 1 – Matrizes de referência utilizadas no Jornal do Aluno 
Fonte: São Paulo, 2008c 

 

 

Juntamente com o Jornal do Aluno e a Revista do Professor (carta destinada aos 

professores), a coordenadora geral do SPFE encaminha um manual de como utilizá-lo. Em 

sua carta de apresentação, Fini afirma: 

 

É com muita esperança que lhes apresento as linhas gerais do projeto que 

desenvolvemos com a finalidade de ajudá-los, neste início de ano letivo de 2008, a 

preparar-se para o planejamento. A proposta é desencadear um conjunto de ações que, 

ao mesmo tempo, consolide e recupere as aprendizagens necessárias para a 

implantação do novo currículo. Além dos discursos pedagógicos que todos conhecem, 

o projeto apresenta propostas didáticas de sala de aula, produzindo um movimento de 

ação – reflexão – ação. [...] Sempre considerei que a melhor teoria é a prática, que o 

exemplo é melhor do que a argumentação, que a vida é maior do que a escola. 

Tentamos respeitar esses princípios nos caminhos deste projeto. A Revista do 

Professor, que ora apresento, está intimamente relacionada ao Jornal do Aluno que, 

por sua vez, parte do estudo dos campos disciplinares relacionados às habilidades do 

Saresp. Cada professor (a) de disciplina/série irá se identificar com a revista específica 

de sua área e, ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo interdisciplinar no 

desenvolvimento de habilidades comuns com as demais. O material pode servir de 

referência para novas práticas e, fundamentalmente, orientar o planejamento do ano 

letivo, com base em uma reflexão sobre os resultados obtidos durante a aplicação das 

práticas indicadas. Investimos muito nesta proposta para atender as necessidades dos 

alunos e professores da rede estadual de ensino. Sabemos, entretanto, que a função do 

professor é insubstituível. Cada aluno, classe e escola são únicos. De nossa parte, 

assumimos uma função propositiva. (SÃO PAULO, 2008b, capa). 

 

A proposta encaminhada a toda rede tem a finalidade de oferecer um material didático 

estruturado para o aluno e subsídios para o professor, para que as escolas possam implementar 

ações de recuperação ou consolidação das aprendizagens em todas as disciplinas do currículo, 
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tendo por base os resultados do Saresp de 2005. Para construção desse material, foram 

organizados conjuntos de habilidades de todas as disciplinas de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e todas as séries do Ensino Médio, com o objetivo de recuperar as habilidades 

instrumentais de leitura/produção de textos e domínio da matemática. 

Com base na carta de apresentação que foi ofertada e que tem como finalidade ajudar 

os professores a planejarem seus trabalhos, mais uma vez o professor que está diretamente 

com os alunos, não pôde expressar seus conhecimentos, sendo assim desvalorizados. 

Giroux (1997, p. 158-159) contribui para apresentar como essas ideologias políticas 

desvalorizam o trabalho docente, analisando a 

 

[...] proletarização do trabalho docente, isto é, a tendência de reduzir os professores 

ao status de técnicos especializados dentro da burocracia escolar, cuja função, então, 

torna-se administrar e implementar programas curriculares, mais do que desenvolver 

ou apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos 

específicos [...] a desvalorização do trabalho crítico e intelectual de professores e 

estudantes pela primazia de considerações práticas.  

 

Como descreve Pereira (2011) em sua tese de doutorado, o jornal foi elaborado para 

ser trabalhado da maneira que a SEE-SP pensou, planejou, sem contar com a realidade de 

cada unidade escolar e não se preocupando como desempenho atual dos alunos. Segundo ela, 

 
A introdução do jornal determina o conteúdo a ser desenvolvido, quais atividades 

devem ser a base deste trabalho e a quantidade de aulas que devem ser utilizadas, ou 

seja, não considera a particularidade de cada sala de aula e muito menos de cada 

aluno, bem como as dificuldades ou obstáculos que podem ocorrer e que realmente 

sucedem em sala de aula, ainda mais em se tratando, neste caso específico, de alunos 

novos, ingressantes todos em uma nova escola. Outro elemento importante é que o 

material deixa explícito para o aluno que, além das atividades do jornal, o professor 

poderia aplicar outras atividades sugeridas pela revista do professor, ou então 

criadas por ele, mas o tempo destinado para a realização destas atividades não 

possibilitava ao professor um momento para a criação, pois havia um prazo a ser 

cumprido: o jornal deveria ser esgotado até o dia 30 de março e cada ficha tinha uma 

quantidade de aulas previstas a ser realizada, desta forma não havia tempo nem para  

aprofundar nem rever uma das atividades quando os alunos sentissem dificuldades. 

Deve ser lembrado que a impossibilidade se deu devido à pressão exercida sobre os 

professores, pois, ao fim dessa data, seria aplicada uma prova com esses conteúdos, 

para verificação dos resultados da “recuperação”. (PEREIRA, 2001, p. 58). 

 

O jornal que foi distribuído para os primeiros quarenta dias letivos se apresentava da 

seguinte maneira: 

a) O Jornal do Aluno apresenta atividades (situações-problema com a temática da 

disciplina e o desenvolvimento das habilidades do Saresp) de acordo com o 

número de aulas previstas para cada disciplina no período; 
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b) O Jornal do Aluno está organizado por áreas. Essas áreas representam os 

“cadernos” de um jornal real, dividindo os assuntos para facilitar a compreensão 

do leitor, como podemos observar a organização na figura 2. 

 

 

Figura 2 – Sequência do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
Fonte: SÃO PAULO, 2008b 

 

  

O material que foi encaminhado para todas as escolas da rede pública estadual paulista 

foi apresentado no formato de um jornal. O Jornal do Aluno foi organizado por áreas 

facilitando a compreensão do leitor. O material foi dividido em fundamental e médio, por 

disciplina/série, apresentando em seu teor o número específico de aulas necessárias para a 

aplicação de cada conteúdo predeterminado e trazendo de forma detalhada possibilidades de 

aplicação e de avaliação das atividades propostas para o aluno portador do jornal (SEE-SP, 

2008b), conforme podemos verificar nas figuras 3, 4, 5 e 6. 
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Figura 3 – Jornal 5ª e 6ª séries 
     Fonte: <http://www.fundacaolemann.org.br>. 

 

Este jornal refere-se ao ensino fundamental séries finais 5ª e 6ª séries. Nele 

encontramos as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Arte, História, 

Ciências, Inglês e Educação Física. 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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Figura 4 – Jornal 7ª e 8ª séries 
     Fonte: <http://www.fundacaolemann.org.br>. 

 

Este jornal refere-se ao ensino fundamental séries finais 7ª e 8ª séries. Nele 

encontramos as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Arte, História, 

Ciências, Inglês e Educação Física. 

 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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Figura 5 – Jornal 1ª série 
Fonte: <http://www.fundacaolemann.org.br>. 

 

Este jornal refere-se à 1ª série do ensino médio. Nele encontramos as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Arte, História, Biologia, Física, Química, 

Filosofia, Inglês e Educação Física. 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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Figura 6 – Jornal 2ª e 3ª séries 
Fonte: <http://www.fundacaolemann.org.br>. 

 

Este jornal refere-se à 2ª e 3ª séries do ensino médio. Nele encontramos as disciplinas 

de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Arte, História, Biologia, Física, Química, 

Filosofia, Inglês e Educação Física. 

Juntamente com o jornal, a SEE-SP elaborou e encaminhou para todas as escolas a 

Revista do Professor, para subsidiar a aplicação das atividades propostas no referido jornal. 

 

 

 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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2.4 REVISTA DE APOIO AO PROFESSOR – JORNAL 

 

A Revista do Professor foi organizada para auxiliar o professor na utilização do jornal. 

Ela continha: 

 

– As habilidades que foram previstas para recuperar/consolidar; 

– O modo de o professor se preparar para aplicar a aula;  

– Os recursos necessários; 

– O modo de direcionar e motivar os alunos; 

– O tempo previsto; 

– O modo de organizar a classe para as tarefas; 

– O modo de avaliar e corrigir os produtos da atividade (SEE-SP, 2008b, p. 13). 

 

Para reafirmar que este material seria utilizado, a SEE encaminhou também 

orientações por meio de vídeos tutoriais que apresentaram os princípios da organização do 

material (SEE-SP, 2008b). 

 

Figura 7 – Revista de apoio ao professor no Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia e Ciências, Língua Estrangeira e Moderna – Inglês e História, 

Educação Física e Arte) 
Fonte:<http://www.fundacaolemann.org.br>. 

As figuras 7 e 8 apresentam o formato da Revista do Professor que foi utilizada para 

subsidiar os professores com a utilização do jornal, encaminhado para alunos no período de 

recuperação ocorrido no início do ano letivo de 2008. 

 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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Figura 8 – Revista de apoio ao professor no Ensino Médio (Língua Portuguesa, 

Matemática, Química, Biologia e Física, Geografia, História e Filosofia,  

Educação Física, Língua Estrangeira e Moderna – Inglês, e Arte) 
Fonte:<http://www.fundacaolemann.org.br>. 

 

Após o período de trabalho com o jornal, denominado “recuperação”, que foi realizado 

em quarenta dias, em sua carta de apresentação da proposta curricular aos professores e 

gestores, a Secretária Maria Helena Guimarães destaca:  

 

Neste ano, colocamos em prática uma nova Proposta Curricular, para atender à 

necessidade de organização do ensino em todo o Estado. A criação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas para que definissem seus 

próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, porém, 

essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente. Por esse motivo, propomos agora 

uma ação integrada e articulada, cujo objetivo é organizar melhor o sistema 

educacional de São Paulo. Com esta nova Proposta Curricular, daremos também 

subsídios aos profissionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez 

mais. Lembramos, ainda, que apesar de o currículo ter sido apresentado e discutido 

em toda a rede, ele está em constante evolução e aperfeiçoamento. Mais do que 

simples orientação, o que propomos com a elaboração da Proposta Curricular e de 

todo o material que a integra, é que nossa ação tenha um foco definido. Apostamos 

na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo e a participação de 

todos. (SÃO PAULO, 2008a). 

 

Segundo Fini (2008), assessora da Secretaria da Educação e coordenadora geral para 

implantação da proposta curricular, o Currículo Oficial do Estado de São Paulo está embasado 

nos seguintes princípios: 

http://www.fundacaolemann.org.br/
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a) Currículo é cultura;  

b) Currículo referido às competências; 

c) Currículo que tem como prioridade a competência leitora e escritora; 

d) Currículo que articula as competências para aprender;  

e) Currículo contextualizado no mundo do trabalho. (SEE, 2008a). 

As ações desenvolvidas pela SEE-SP para implementar a proposta curricular no 

Estado teve continuidade com a entrega de um Caderno de Atividades, denominado Caderno 

do Professor e o Caderno do Aluno, com uma sequência de situações de aprendizagem (SA). 

O Caderno do Professor foi dividido bimestralmente até 2013. Em 2014, ele foi reorganizado 

e distribuído semestralmente. Os cadernos possuem uma estrutura de conteúdos em 

competências e habilidades. 

O Caderno do Professor (figura 9) propõe atividades para todas as aulas, em todas as 

séries e disciplinas. Sua organização apresenta bimestralmente:  

a) indicações claras das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, em cada tema ou tópico dos conteúdos; 

b) sugestões de aulas; 

c) sugestões de material complementar; 

d) propostas de avaliação; 

e) projetos de recuperação paralela. 

 

 

Figura 9 – Caderno do Professor 
Fonte: SÃO PAULO, 2008b. 

 

O Caderno do Aluno (figura 10) está dividido em:  
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a) orientação de estudos; 

b) proposta de atividade com exercícios em sala de aula; 

c) roteiro para o trabalho individual e em grupo; 

d) roteiro de experimento/estudo de campo; 

e) lição de casa; 

f) textos e imagens de apoio; 

g) referências: remissão a outros materiais e aos livros didáticos adotados na rede. 

 

 

Figura 10 – Caderno do Aluno 
Fonte: SÃO PAULO, 2008b. 

 

Com a implementação do Caderno do Professor e do Caderno do Aluno, e sem 

formação específica ofertada pela SEE-SP, os professores não tinham o domínio de como 

utilizar este material e, descontentes com a situação, apenas adotaram a prática de um caderno 

de atividades. 

Neste contexto, Pereira (2011, p. 54) descreve que a 

 
[…] implantação do Caderno do Aluno ao mesmo tempo em que contribuiu para a 

aplicação da proposta, pois nele continha a maior parte das imagens e alguns textos 

de apoio que deveriam ser trabalhadas durante as Situações de Aprendizagem, 

também contribuiu para a queda da qualidade de ensino, pois os professores que 

possuem dificuldade em trabalhar com a apostila ou que não veem mais significado 

no seu papel em sala de aula adotaram a  prática de solicitar aos alunos a realização 

das atividades do Caderno sem nenhum tipo de aprofundamento do conteúdo. Assim 

o aluno responde de forma mecânica e não aprende o conteúdo. Por meio desta 

análise parece que o Governo realmente colocou em prática a retirada do ensino, 

pois o professor não ensina e o aluno faz que aprenda, aliás, aprender é um dos 

princípios da Proposta Curricular do Estado de São Paulo.  
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2.5 CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

A figura 11 apresenta o caderno que contém a proposta curricular do Estado de São 

Paulo na disciplina de Ciências e ao lado apresenta o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo na área das Ciências da Natureza. 

 

 

Figura 11 – Proposta Curricular de Ciências e  

Currículo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
Fonte: Internet 

 

A proposta curricular do Estado de São Paulo, agora denominado currículo oficial, tem 

causado grandes polêmicas na rede entre os professores, por causa da organização dos 

conteúdos que os professores devem seguir bimestralmente. Em relatos obtidos em 

orientações técnicas na DER, muitos professores questionam a sua liberdade de cátedra, e que 

eles não foram consultados, e muitos afirmam que pode vir a ferir a autonomia do professor. 

O governo assegura que a proposta foi implementada para unificar um currículo para todas as 

escolas. 
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Segundo Bioto-Cavalcanti (2015), um currículo unificado contribuirá para elevar o 

nível de desempenho nas avaliações externas sistemáticas na medida em que promoveriam a 

melhoria da aprendizagem em todas as escolas. 

Reafirmando ainda as constatações, Bioto-Cavalcanti (2015, p. 18) descreve: 

 
[...] Elaboração e distribuição de Cadernos do Gestor, Cadernos do Professor e 

Cadernos do Aluno, tendo ainda sido feito pouco antes o trabalho dos Jornais por 

disciplina, de modo a “equiparar” o ponto de partida de conhecimentos 

considerando nos Cadernos do Professor e do Aluno. [...] Os Cadernos do Gestor 

explicam, explicitam e instruem o gestor, no caso do professor coordenador. [...] o 

trabalho do professor é centralmente, dentro da Proposta Curricular, o de aplicar  

as ferramentas que foram selecionadas pela Secretaria pra fazer parte de seu 

trabalho em sala de aula. Ele deve usá-las, como orientado. Desta forma, faz sua 

parte na implementação da Proposta Curricular e na melhoria na qualidade da 

educação paulista.  

 

Contreras (2002, p. 41), ao discorrer a respeito da autonomia perdida dos professores, 

considera 

 

A determinação cada vez mais detalhada do currículo a ser adotada nas escolas, a 

extensão de todo tipo de técnicas de diagnóstico e avaliação dos alunos, a 

transformação dos processos de ensino em microtécnicas dirigidas à consecução 

de aprendizagens concretas perfeitamente estipuladas e definidas de antemão, as 

técnicas de modificação de comportamento, dirigidas fundamentalmente ao 

controle disciplinar dos alunos, toda a tecnologia de determinação de objetivos 

operativos ou finais, projetos curriculares nos quais se estipula perfeitamente tudo 

o que deve fazer o professor passo a passo ou, em sua carência, os textos manuais 

didáticos que enumeram o repertório de atividades que professores e alunos dever 

fazer. [...] Tudo isso reflete o espírito de racionalização tecnológica do ensino, na 

qual o docente vê sua função reduzida ao cumprimento de prescrições 

externamente determinadas, perdendo de vista o conjunto e o controle sobre sua 

tarefa.  

 

Na citação acima, podemos encontrar um elemento para compreendermos a falta de 

autonomia: o fato de o governo preparar um material didático passo a passo de como o 

professor deve proceder com seus alunos reflete o controle do Estado, onde verificamos o 

desconforto de alguns professores. 

Nos documentos oficiais da SEE-SP, a implementação de um novo currículo justifica-

se em razão da democratização do acesso às escolas e ao ensino obrigatório; características 

cognitivas e afetivas e a capacidade de resolver problemas, trabalharem em grupo, continuar 

aprendendo e agir de forma coletiva e cooperativa, em situações ditas complexas, passam a ser 

grandemente valorizadas. 
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[...] em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensiva, o 

diferencial será marcado pela qualidade da educação recebida. A qualidade do 

convívio, assim como dos conhecimentos e das competências constituídas na 

vida escolar, será o fator determinante para a participação do indivíduo em seu 

próprio grupo social e para que tome parte dos processos de crítica e renovação. 

(SÃO PAULO, 2008a, p.5). 

 

De acordo com Gimeno Sacristán (1998), para que um currículo se efetive, deverá 

ocorrer um empenho muito grande do sistema educacional em preparar seus professores para 

se trabalhar com o mesmo, ou seja, é necessária uma boa formação. 

Neste contexto, podemos afirmar que os professores não foram preparados nem 

formados para utilizar a proposta curricular do estado de São Paulo, gerando assim um 

descontentamento uniforme entre os professores. 

O currículo oficial do estado de São Paulo apresenta as competências indispensáveis 

ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo. 

Propõe a prática educativa, a fim de que as escolas possam preparar seus alunos para esse 

novo tempo. Prioriza a competência leitora e escritora, definindo a escola como espaço de 

cultura e de articulação de competências e de conteúdos disciplinares. 

Para Gimeno Sacristán (1998, p. 125), 

 

O termo currículo provém da palavra latina currere, que se refere à carreira, a 

um percurso que deve ser realizado e, por derivação, a sua representação ou 

apresentação. A escolaridade é um percurso para os alunos/as, e o currículo é 

seu recheio, seu conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade [...]. 

Aparece como problema a ser resolvido por necessidades organizativas, de 

gestão e de controle do sistema educativo, ao se necessitar uma ordem e uma 

sequência na escolarização [...]. Implica, pois a ideia de regular e controlar a 

distribuição do conhecimento. Além de expressar os conteúdos do ensino – o 

que é e, por isso mesmo, o que não é objeto de ensino –, estabelece a ordem de 

sua distribuição.   

 

O autor mostra que um sistema escolar complexo deve organizar-se e, servindo a 

interesses sociais, tende a ser controlado inevitavelmente, implicando a ideia de regular e 

controlar a distribuição do conhecimento. 

Ainda para Gimeno Sacristán (2000, p. 114), 

 
[...] ordenar a prática curricular dentro do sistema educativo supõe 

indubitavelmente pré-condicionar o ensino, porque as decisões em torno de 

determinados códigos se projetam inexoravelmente em metodologias concretas, 

com distinto grau de eficiência em seus efeitos, ainda que não existisse uma 

intenção explícita de fazê-lo, se é que se considera este aspecto um âmbito de 

competência próprio das escolas e dos professores. 
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Para auxiliar a implementação da proposta curricular, a Secretaria de Educação do 

Estado elaborou um material orientador para os gestores denominado Caderno do Gestor, 

conforme figura 12. 

 

Figura 12 – Caderno do Gestor 
Fonte:<http://desantoandre.edunet.sp.gov.br/ENSINO%20FUNDAMENTAL_arquivos/CADERNOS%20DO%20G

ESTOR/CG-VOL2%20-%202008.pdf>. 

 

Os estudos realizados por Bioto-Cavalcanti (2014) revelam que: 

 
Os Cadernos do Gestor explicam, explicitam e instruem o gestor, no caso o 

professor coordenador, como então designado, quanto à natureza da Proposta, bem 

como quanto ao modo de fazê-la acontecer nas escolas. São apresentadas indicações 

ao professor coordenador quanto a seu trabalho junto aos professores, à comunidade 

e aos alunos (BIOTO-CAVALCANTI, 2014). 

 

 Os Cadernos do Gestor são destinados especificamente aos professores coordenadores 

do ensino fundamental, do ensino médio e direcionam o trabalho dos gestores para a 

implementação do currículo. 

Nestes cadernos encontramos orientações sobre as atribuições do PC, instrumentos 

externos e internos de avaliação, intervenção na prática em sala de aula. O material aponta 

outra função delicada para o PC, que é a de acompanhar e observar o trabalho dos professores 
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em sala de aula. Neles existe a preocupação de se elucidar os motivos que tornam necessária a 

ação do Estado no currículo prescrito, apresentado pela Proposta Curricular de 2008: 

 

A autonomia não significa que a escola é uma ilha no meio do oceano, aliás, até uma 

ilha está sujeita às condições ambientais do planeta, mas que, mesmo tendo uma 

identidade própria, faz parte de um sistema de ensino que não pode se ausentar da 

sua responsabilidade em relação ao destino de suas escolas e às condições de 

atuação nas mesmas. (SÃO PAULO, 2008c, p. 7). 

 

Neste período (2008), os professores coordenadores de oficina pedagógica (PCOP) – 

atualmente denominados professores coordenadores do núcleo pedagógico (PCNP) das 

Diretorias Regionais de Ensino pela Resolução 53/2010 – foram capacitados para conhecer as 

diretrizes da proposta curricular, cada um em sua disciplina específica. Após o período de 

formação, foram realizadas orientações técnicas aos gestores em relação à utilização dos 

cadernos do professor e do aluno. Devemos aqui destacar que as formações para professores 

só podiam acontecer pelos PC. Nesta mesma época, as diretorias de ensino receberam um 

comunicado interno solicitando que nenhuma diretoria poderia convocar o professor para 

orientações técnicas descentralizadas ou centralizadas e ou cursos. Tivemos aqui um 

descontentamento quase que total dos professores da rede. Um novo currículo estava sendo 

implantado e exigia ações diferenciadas em salas de aula, tanto pelos professores quanto pelos 

próprios alunos. E cadê a formação específica? Quem daria? Quando? Foi verificado que, 

com a falta de orientação, formação e direcionamento, a implementação não ocorreu do jeito 

que os governantes gostariam. Podemos dizer que houve falhas neste processo. 

Ainda em 2008, como uma primeira ação geral de formação continuada, o Centro de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) promoveu o curso A Rede Aprende com a Rede 

(RAR2008), cujo objetivo era possibilitar aos professores aprofundamento dos conceitos e 

teorias que norteiam as propostas curriculares de cada disciplina, bem como as metodologias 

indicadas nos materiais de apoio aos professores. Este curso foi elaborado pela equipe técnica 

da CENP com o auxílio dos PCOP de todas as disciplinas das 91 diretorias regionais de 

ensino do Estado de São Paulo. Para a elaboração deste curso todos os PCOP foram 

convocados e imersos em quatro dias de formação juntamente com a equipe técnica da SEE-

SP e os autores da proposta curricular, conforme verificamos nos documentos: 

  
A CENP, dando prosseguimento às ações de formação continuada da rede pública 

de ensino do Estado de São Paulo, propõe o curso A Rede Aprende com a Rede que 

privilegiará aspectos teóricos e metodológicos da Proposta Curricular, assim como 

de seus materiais de apoio. O objetivo é possibilitar aos educadores aprofundar os 

conceitos e teorias que norteiam as Propostas Curriculares de cada disciplina, bem 
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como as metodologias indicadas nos materiais de apoio aos professores. (SÃO 

PAULO, 2015). 

 

Como foi uma ação elaborada pela CENP, estava prevista a certificação para todos os 

docentes inscritos, obedecendo a alguns critérios: 

a) o curso é composto por quatro vídeo-aulas e quatro fóruns, totalizando oito 

atividades. Para ser certificado, o professor cursista deve ter, no mínimo, 80% de 

participação/frequência no total de atividades; 

b) deve obter conceito satisfatório no trabalho final; 

c) atendendo a esses dois quesitos, o professor é certificado no curso, com carga 

horária de 30 horas. 

Esta foi a primeira ação específica direcionada aos professores após a implementação 

da proposta curricular. Em 2008, foram inscritos mais de47 mil professores no curso A Rede 

Aprende com a Rede, que formou 1.729 turmas. 

Em 2009, a 2ª edição do RAR em 2009 foi também dirigido aos professores que não 

contemplaram os critérios da 1ª edição. Nesta edição temos em torno de 15 mil professores 

inscritos. Os cursos do RAR foram desenvolvidos por meio de estratégias de educação à 

distância com 30 horas de trabalho on-line na forma de vídeo-aulas, fóruns e outros recursos 

de mediação pedagógica não presencial acompanhados por tutores. A tutoria foi desenvolvida 

pelos PCOP, de acordo com suas áreas de atuação e que participaram da elaboração e de 

formação específica para serem mediadores.  

Para assegurar a formação dos profissionais da SEE-SP foi criada, em 2009, a Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP), 

integrando o Programa Mais Qualidade na Escola. 

Segundo a Pareschi (2013), a EFAP oferece,  

 

[...] cursos de formação continuada aos 270 mil funcionários da Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, presentes nos órgãos centrais e vinculados, em 91 Diretorias de 

ensino e em 5.300 escolas. Os cursos da EFAP combinam ensino a distância, por meio 

do sistema de videoconferências da Rede do Saber e ambientes virtuais de 

aprendizagem, com atividades presenciais e em serviço. O papel da EFAP em uma das 

etapas do Concurso de ingresso de professores no Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo atende ao decreto que exige que os candidatos passem 

por Curso de Formação Específica, oferecido pela EFAP, como fase obrigatória do 

Concurso Público. [...] A EFAP mantém parcerias com instituições de ensino, entidades 

públicas e privadas e organizações nacionais e internacionais dedicadas ao fomento à 

educação. [...]. Alguns parceiros atuais da EFAP são: USP, UNICAMP, UNESP, 

Universidade Anhembi Morumbi, Fundação Lermann, Instituto Crescer, British Council, 

Corpo de Bombeiros, Microsoft, Intel e Comgás. (PARESCHI, 2013). 
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Segundo Bioto-Cavalcanti (2014), a EFAP tem a responsabilidade de ofertar cursos de 

treinamento, capacitação e aperfeiçoamento aos seus funcionários. Para ele, 

 
Cabe à EFAP papel a desempenhar no sistema de promoção para os integrantes 

do magistério público paulista, segundo o artigo 4º do Decreto nº 55.217 de 21 

de dezembro de 2009. Fica à EFAP a tarefa de organizar os processos de 

avaliação para a classe docente (professores de educação básica I e II), para a 

classe de suporte pedagógico (diretores de escola e supervisor de ensino), das 

classes de suporte pedagógico em extinção (assistente de diretor e coordenador 

pedagógico) e dos servidores ocupantes de funções atividades docentes (como os 

professores coordenadores de núcleos pedagógicos). (BIOTO-CAVALCANTI, 

2014, p.20). 

 

Ainda segundo Bioto-Cavalcanti (2014), farão parte dos processos avaliativos, com 

vistas à promoção do professorado paulista, os seguintes conteúdos, segundo o referido 

Decreto: 

 

Art. 4º [...] Para as classes de docentes, os conteúdos curriculares de diferentes 

disciplinas, as práticas didáticas e os conhecimentos pedagógicos; 

II- Para as classes de suporte pedagógico, os temas da moderna gestão escolar e 

práticas da administração e supervisão educacionais; 

III- Em todos os casos poderá ser valorizada a preparação para o uso das novas 

tecnologias na prática profissional (SÃO PAULO, 2009a). 

 

A pesquisadora descreve que, com as mudanças que o Estado está desempenhando 

quanto à formação de professores, e com o seu desdobramento em relação às frentes 

formativas de seu pessoal docente, o estado de São Paulo vem se configurando como estado 

docente de seus próprios docentes. 

 
Ele tem se ocupado em propor e controlar processos seletivos, modelos de formação, 

saberes pedagógicos, políticos e gerenciais dos que compõem o quadro do 

magistério, formas de estabelecer e manter relações entre a equipe escolar e entre 

esta e a comunidade extraescolar, definindo, desta forma, uma identidade e estatuto 

docente específico e comum aos professores da rede pública paulista, para o bem e 

para o mal. Para tanto, se utiliza, também, de outra vertente a ser explorada 

oportunamente: a produção e circulação de materiais e documentos de forma 

articulada às políticas educacionais estaduais. (BIOTO-CAVALCANTI, 2014, p.20-

21). 

 

Em sua pesquisa, Bioto-Cavalcanti (2015) organizou várias tabelas contemplando os 

cursos sob a tutela da EFAP de 2010 a 2014. Aqui apresentaremos algumas delas que 

contemplam nossa pesquisa. 

Na tabela 1, a pesquisadora apresenta os cursos que foram oferecidos para ratificar a 

implantação do Currículo: 
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Tabela 1 – Currículo do Estado de São Paulo (CSP) 

Quantidade 

de cursos 

oferecidos 

Título Edição/ 

Período 

STATUS 

Encerrado Andamento 

1 Currículo e Prática Docente 2011/2012 X  

2 Currículo e Prática Docente 2012 X  

3 Currículo e Prática Docente 2014  X 

4 Currículo+ em Ação 2014 X  

5 Curso Ensino Integral: Formação 

ao Modelo Pedagógico e ao Modelo 

de Gestão 

1ª ed./2014 X  

6 PROFORT* 1ª ed./2012 X  

7 PROFORT 2ª ed./2012 X  

8 PROFORT 3ª ed./2012 X  

9 PROFORT 4ª ed./2013 X  

10 PROFORT 5ª ed./2013 X  

11 PROFORT 6ª ed./2014 X  

12 PROFORT 7ª ed./2014  X 

13 PROFORT 10ª ed./2015  X 

14 MG/ME Formação de Formadores 

de Gestão, Língua Portuguesa e 

Matemática. 

 

Curso 1/2013 

 

X 

 

15 MG/ME Formação de Formadores 

de Ciências 

Curso 1/2013 X  

 

16 MG/ME Formação de Gestores 

Escolares 

Curso 2/2013 X  

 

17 

MG/ME Formação de Professores 

de Língua Portuguesa e de 

Matemática 

 

Curso 2/2013 

 

X 

 

. 

18 MG/ME Formação de Professores 

de Ciências 

Curso 2/2013 X  

19 MG/ME Aprofundamento de 

Conteúdos e Metodologias–Língua 

Portuguesa 

Curso 3/2013 X  

20 MG/ME Aprofundamento de 

Conteúdos e Metodologias 

Matemáticas 

Curso 3/2013 X  

21 MG/ME Aprofundamento de 

Conteúdos e Metodologias Ciências 

Curso 3/2013 X  

22 MG/ME Formação de Gestores 

escolares 

Curso 2/2ª 

ed./2014 

 X 

23 MG/ME Aprofundamento de 

Conteúdos e Metodologias Ciências 

Curso 3/2ª 

ed./2014 

 

 

X 

       24 MG/ME Aprofundamento de 

Conteúdos e Metodologias Ciências 

Curso 3/3ª 

ed./2014 

 X 

*PROFORT, sigla para Programa de Formação de Tutores 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/curriculomaisemacao
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    Fonte: BIOTO-CAVALCANTI, 2015, p. 27-36. 

 

 

Na tabela 2 são apresentados os cursos que foram oferecidos para aprofundar a 

didática e a metodologia do ensino aos professores, no período de 2010 a 2014. 

 

Tabela 2 – Didática e Metodologia do Ensino (DM) 
 Nº  TITULO Edição/ 

Período 

STATUS 

Encerrado Andamento 

1 A criança de seis anos no Ensino Fundamental: 

subsídios teóricos e práticos para a ação docente 

 

2010 
 

X 
 

2 A criança de seis anos no Ensino Fundamental: 

subsídios teóricos e práticos para a ação docente 

 

2011 

 

X 

 

3 A criança de seis anos no Ensino Fundamental: 

subsídios teóricos e práticos para a ação docente 

 

2012/13* 

 

X 

 

4 Cursos extras na Cultura Inglesa 2014 . X 

5 Matmídias 2 – Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática 

2ª ed./2014  X 

6 Programa de Formação Continuada de  Professores 

de Língua Inglesa  

2014  X 

7 Programa Intel® Educar – Aprendizagem Baseada 

em Projetos 

1ª ed./2014  X 

8 Educação Física e Esporte como Inclusão Social na 

Escola 

1ª ed./2012 X  

9 Educação Matemática nos Anos Iniciais 2012/2013 X  

10 Matmídias 3 – Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática 

1ª ed./2011 X  

11 Matmídias 3 – Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática 

2ª ed./2012 X  

12 Matmídias 2 – Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática 

1ª ed./2013 X  

13 Matmídias 2 – Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática 

2ª ed./2014 X**  

14 Programa Práticas de Leitura e Escrita na 

Contemporaneidade 

1ª ed./2012 X  

15 Programa Práticas de Leitura e Escrita na 

Contemporaneidade 

2ª ed./2012 X  

16 Tão Perto Tão Longe – Entrelaces com o Currículo 

de Arte I 

2011 X  

17 Tão Perto Tão Longe – Entrelaces com o Currículo 

de Arte II 

2011 X  

18 Tem + Matemática 2011 X  

19 A importância do Ensino das operações no Ensino 

Fundamental I 

2012 X  

20 A inclusão da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental de 9 anos (Partes I, II e III) 

2010 X  

21 A inclusão da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental de 9 anos (Partes I, II e III) 

2011 X  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/cinglesa
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/cinglesa
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/cinglesa
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/efinclusao
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/efinclusao
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/matematicaanosiniciais
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22 Desenvolvimento de Habilidades da Competência da 

Leitura e Escrita com foco nas Modalidades da 

Linguagem oral e escrita do Ensino Fundamental – 

Ciclo I 

2012 X  

23 Estratégias para o desenvolvimento de habilidades 

da competência de leitura e de escrita por meio do 

ensino de gêneros textuais 

2012 X  

24 O Ensino e a Aprendizagem da Matemática no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio: Álgebra, 

Números e Operações e Tratamento da Informação 

2012 X  

25 O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio 

2012 X . 

26 O Ensino das Operações no Ensino Fundamental I 2012 X  

27 Uso e ensino do soroban adaptado para alunos com 

deficiência visual 

2014 X  

*Embora no site da EFAP este curso apareça como em andamento, as demais informações a respeito do curso, 

como cronogramas, regulamentos e boletins permitem lhe atribuir o status de encerrado. 

**Embora no site da EFAP o curso apareça com o status encerrado, o cronograma do curso disponível coloca o 

início e vigência do curso para o segundo semestre de 2014. Dados coletados em julho de 2014. 

Fonte: BIOTO-CAVALCANTI, 2015, p. 27-36. 

 

  

Pela tabela 2, pode-se entender que, entre 2011 e 2014, foram criados27 cursos pela 

SEE-SP, em Didática de Metodologia do Ensino, oferecidos aos professores e certificados 

pela própria rede. 

Verificamos que a SEE-SP demorou muito tempo para propiciar aos professores e 

gestores uma formação que viria a ratificar a implementação da Proposta Curricular e 

posteriormente com a implementação do Currículo Oficial do Estado. 

Podemos observar, neste capítulo, o que a SEE-SP, desde 2007, vem realizando para 

implementar um Currículo no Estado, desdobrando-se em orientações a todos os funcionários 

da educação, quer como formações em serviço tanto nas diretorias de ensino (orientações 

técnicas e cursos de aperfeiçoamento) como na Escola de Formação (EFAP). Observamos 

também a distribuição de materiais de apoio ao professor de sala de aula (jornal, revista e 

caderno do aluno e professor), bem como para o professor coordenador (Cadernos do Gestor). 

Todas essas ações foram desenvolvidas pelas diretorias de ensino ou pela própria 

EFAP, para tentar unificar um currículo em toda a rede, como aponta Bioto-Cavalcanti 

(2015). Segundo ele, um currículo unificado contribuiria para elevar o nível de desempenho 

nas avaliações externas. 
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3 CAPÍTULO 2 – CURSO MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO 

 

O propósito deste capítulo é descrever como foi pensado e estruturado o Curso Melhor 

Gestão, Melhor Ensino e como foi aplicado para os professores da rede. Para tanto, 

desenvolvemos uma pesquisa de caráter documental. Utilizaremos como referência as 

próprias publicações da SEE-SP.  

 

3.1 SURGIMENTO DO CURSO MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO 

 

O Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino configurou-se para a SEE-SP como um projeto 

diferenciado e inovador, pois se apresentou como um modelo de formação continuada em larga 

escala; ou seja, seu objetivo era atingir todos os professores de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Educação Física, Artes e Inglês das séries finais do ensino 

fundamental de toda rede estadual, uma formação contínua em serviço, onde todos os professores 

seriam convocados por uma resolução específica (Resolução SE-22, de 18 de abril de 2103) para 

participar de encontros presenciais nas diretorias de ensino sem prejuízo financeiro. 

O Melhor Gestão, Melhor Ensino (MGME) – Formação de Professores de Ciências é 

mais uma iniciativa da SEE-SP para consolidar o currículo oficial do Estado de São Paulo. 

Este curso foi planejado e elaborado pela EFAP em consonância com a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica (CGEB), com a colaboração de um grupo de PCNP na 

formação geral e outro grupo de PCNP validadores de conteúdo. 

O curso tem o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. Apresenta uma configuração com parte presencial e parte a distância 

(EAD). Para tanto, a SEE-SP tem como parceira a Fundação Padre Anchieta (FPA) em 

relação à metodologia, estratégia, conteúdos educacionais em diversas mídias (TV, games, 

vídeos, entre outros). 

Conforme consta nos documentos oficiais, o MGME considera o contexto e o 

repertório construído ao longo da trajetória profissional dos educadores envolvidos, prevendo 

a reflexão sobre a sua prática. O Programa Melhor Gestão, Melhor Ensino se constitui como 

uma grande ousadia da SEE-SP, pois teria aproximadamente 63 mil educadores participando. 

O MGME foi desenhado por meio de articulação entre teoria e prática.  

Segundo a SEE-SP, o MGME se constituiu em um desafio, comportando 
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A formação continuada de aproximadamente 63 mil educadores, envolvendo os 

profissionais da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, num processo de 

formação em rede pela própria Rede. Esse desafio já seria o suficientemente 

provocativo, mas o chamado à formação foi acrescido de alguns componentes que o 

encorparam, adensaram e o significaram: aproximar as ações de gestão e de ensino 

no compromisso de melhorar a prática de sala de aula e, consequentemente, a 

qualidade da educação paulista. (SÃO PAULO, 2013b, p. 8).  

 

A elaboração do MGME trouxe conceitos fundamentais como conteúdos e práticas, 

dentre eles, a competência leitora e escritora, além da gestão da sala de aula e escolar. 

Segundo a SEE-SP, para garantir a unidade das ações e que convergisse para um resultado 

comum, o MGME foi ancorado em um tripé conceitual: currículo, avaliação e progressão 

continuada. Fundamenta-se em Perrenoud (1993, p. 7 e 33), quando define competência como 

 

[...] capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. [...] para enfrentar uma situação da 

melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários 

recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. [...] a 

competência não se forma com a assimilação de conhecimentos, às vezes, 

suplementares, gerais ou locais, mas sim com a construção de um conjunto de 

disposições e esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos na situação, no 

momento certo e com discernimento. É na possibilidade de relacionar, 

pertinentemente os conhecimentos anteriores e os problemas que se reconhece uma 

competência.  

 

O MGME foi inserido no programa Educação – Compromisso de São Paulo instituído 

pelo Decreto n.º 57.571, de 2 de dezembro de 2011, cuja implementação prevê o 

desenvolvimento de ações que visam à melhoria da educação básica paulista. A Resolução 

SE-22, de 18 de abril de 2013 (SÃO PAULO, 2013b), que institui o Programa Melhor Gestão, 

Melhor Ensino, tem como objetivo principal incentivar à formação continuada de educadores 

da rede estadual de ensino, assegurando-lhes atualização, aperfeiçoamento e, 

consequentemente, melhor desempenho profissional. 

Em 2011, o Governo do Estado de São Paulo lança o Programa Educação-

Compromisso de São Paulo, que tem como objetivo principal a universalização, a 

democratização, a melhoria da qualidade da educação básica e a valorização da carreira 

docente. Verificamos que o Programa Educação Compromisso de São Paulo está baseado em 

cinco pilares: 

a) Valorizar e investir no desenvolvimento do capital humano da Secretaria. Este 

primeiro pilar tem como objetivo entender a importância de um quadro de 

servidores muito bem formados, com um plano de carreira justo, valorizando o 

esforço dos profissionais, através da formação continuada. 
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b) Aprimorar as ações e a gestão pedagógica da rede com foco no resultado dos 

alunos. Este segundo pilar refere-se à gestão pedagógica, onde as ações sejam 

identificadas nas escolas e que seja possível efetivá-las.  

c) Lançar as bases de um novo modelo de escola e um regime na carreira do 

magistério mais atrativo. Este terceiro pilar diz respeito ao modelo de escola na 

qual a criança fica mais tempo na escola e o professor tem uma dedicação 

exclusiva e plena na unidade escolar com as crianças, trabalhando com o projeto 

de vida desses alunos (Escola de Ensino Integral). 

d) Viabilizar mecanismos organizacionais e financeiros para operacionalizar o 

programa. Este quarto pilar refere-se à grande reestruturação pela qual a SEE-SP 

está passando desde 2011. O objetivo principal deste pilar é que as ações 

cheguem às escolas diretamente, ou seja, a descentralização das ações da SEE-SP 

para as diretorias e para as escolas, com qualidade, com o compromisso, 

pensando na realidade de cada escola. 

e) Mobilizar, engajar e responsabilizar a rede, os alunos e a sociedade em torno do 

ensino-aprendizagem. O quinto pilar tem o envolvimento da sociedade, através 

de políticas públicas nas quais a sociedade civil e a família participam das ações 

de ensino-aprendizagem. 

O MGME está relacionado diretamente com o primeiro pilar do Programa Educação 

Compromisso de São Paulo, no qual o Estado pretende possuir um quadro de professores 

muito bem formados. 

Day (2001) ressalta em seus estudos a importância da formação dos professores, ao 

longo de toda a carreira. Segundo ele, 

 
Os professores constituem o maior trunfo da escola. Estão na interface entre a 

transmissão do conhecimento, das destrezas e dos valores. Todavia os professores só 

poderão realizar os objectivos educacionais se tiverem uma formação adequada e, ao 

mesmo tempo, se forem capazes de garantir e melhorar o seu contributo profissional 

através do empenhamento numa aprendizagem ao longo de toda a carreira. Nesta 

medida torna-se fundamental promover o seu bem-estar e apoiar o seu 

desenvolvimento profissional se quer melhorar os padrões de ensino e aprendizagem 

e os resultados dos alunos. [...]. É necessário promover o desenvolvimento 

profissional contínuo de todos os professores, ao longo de toda a carreira, para que 

estes possam acompanhar a mudança, rever e renovar os seus próprios 

conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o bom ensino. [...]. Os professores 

não podem ser formados (passivamente). Eles formam-se (activamente). É, portanto, 

vital que participem activamente na tomada de decisões sobre o sentido e os 

processos da sua própria aprendizagem. [...]. Planificar e apoiar o desenvolvimento 

profissional ao longo de toda a carreira é uma responsabilidade conjunta dos 

professores, das escolas e do Governo. (DAY, 2001, p.16-17).  
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O Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino foi idealizado para uma formação em serviço, 

porém a SEE-SP não ouviu seus professores para a sua realização; ou seja, como alerta Day 

(2001), é vital que participem ativamente na tomada de decisões sobre a necessidade da sua 

aprendizagem.  

A SEE-SP possui programas direcionados à formação continuada dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental, como, por exemplo, o programa “Ler e Escrever”, 

“Letra e Vida” (que algumas diretorias de ensino ainda oferecem aos seus professores) e a 

formação dos professores coordenadores semanalmente realizados nas diretorias de ensino, 

para que estes possam formar os professores nos horários de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC); desta forma, a SEE-SP acredita que está investindo na formação continuada dos 

profissionais da educação para tentar atingir a meta de ter todos os alunos de oito anos de 

idade plenamente alfabetizados. 

O MGME surge de um contexto de formação continuada, direcionado aos professores 

que atuam nas séries finais do ensino fundamental. Para tanto, sua elaboração foi baseado nos 

resultados do Saresp 2012 de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, das análises obtidas 

pela SEE-SP por meio dos PCNP das Diretorias de Ensino; no diagnóstico do resultado das 

orientações técnicas realizadas em cada diretoria com seus professores em seus encontros nas 

EFAP; e na necessidade da consolidação do currículo oficial do Estado de São Paulo.   

Apresentamos, na tabela 3, as justificativas, com os resultados do Saresp 2012, 

apontando a média de proficiência por ano em relação às disciplinas Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências para a efetivação do Curso MGME. 

 

Tabela 3 – Nível de proficiência Saresp 2012 

Ano  Língua 

Portuguesa 

Nível de 

proficiência1 

Matemática  Nível de 

proficiência2 

Ciências Nível de 

proficiência3 

5º 197,6 Básico 207,6 Básico       -  Básico 

7º 210,6 Básico  215,4 Básico 220,9 Básico 

9º 227,8 Básico ////242,3 Básico 248,8 Básico 

1Básico:2 Básico                                       3 Básico 

5º ano: 150 a < 200                               5º ano: 175 a <225  

7º ano: 175 a < 225                               7º ano: 200 a <250                      7º ano: 200 a <250 

9º ano: 200 a < 275                               9º ano: 225 a < 300                      9º ano: 225 a < 300 

Fonte: SARESP 2012. Resultados gerais da Rede Estadual de Ensino. Disponível 

em:<http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Pdf/Resultados/2%20-

%20Saresp2012_Resultados%20Gerais%20da%20Rede%20Estadual.pdf>. Acesso em: 30 maio 2015.  

 

http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Pdf/Resultados/2%20-%20Saresp2012_Resultados%20Gerais%20da%20Rede%20Estadual.pdf
http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Pdf/Resultados/2%20-%20Saresp2012_Resultados%20Gerais%20da%20Rede%20Estadual.pdf
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Verifica-se na tabela 3 que os alunos do ensino fundamental estão no nível de 

proficiência básico, ou seja, os alunos neste nível demonstram domínio mínimo das 

competências e habilidades escritoras, e possuem as estruturas (competências e habilidades) 

necessárias para interagir com a proposta curricular no ano/série subsequente. 

Com base nestes dados, a SEE-SP aponta a necessidade de uma formação ampla para 

todos os profissionais que atuam neste segmento, intervindo e possibilitando avanços na 

aprendizagem para atingir melhores resultados nos níveis de proficiência. 

Para a SEE-SP, não bastava apenas formar os professores. Por este motivo, a 

Secretaria buscou articular os saberes dos gestores escolares, tentando diminuir o afastamento 

entre os professores e os gestores das unidades escolares; para tanto, propôs também a 

formação para diretores, vice-diretores e professores coordenadores, a fim de dar o apoio 

necessário para que a relação entre o ensino e aprendizagem possa de fato acontecer, levando 

esses profissionais a ter um olhar mais dentro da sala de aula na observação e no feedback. 

Para a realização deste curso foram necessárias a criação e a união de dois 

departamentos, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo (EFAP) e a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CEGB). 

Por meio do Decreto n.º 54.297, de 5 de maio de 2009, foi criada a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo: 

 

Artigo 1º - Fica criada, no âmbito da Secretaria da Educação, a Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, destinada aos 

integrantes do Quadro do Magistério Público do Estado.  

Artigo 2º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 

São Paulo oferecerá cursos e certificará o aproveitamento de seus participantes. 

Parágrafo único - A participação e o aproveitamento nos cursos de formação serão 

obrigatórios para os candidatos a ingresso no Quadro do Magistério Público da 

Secretaria da Educação, nos termos da lei.  

Artigo 3º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 

São Paulo incorporará o patrimônio e os acervos da Rede do Saber, bem como 

assumirá, no que couber, as atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 

Magistério, atualmente desenvolvidas por outros órgãos pertencentes à estrutura da 

Secretaria da Educação.  

Artigo 7º - As atividades da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

do Estado de São Paulo serão organizadas nas modalidades presencial e a distância. 

Parágrafo único - As atividades presenciais e práticas poderão ser realizadas nas 

escolas da rede pública estadual.  

Artigo 8º - Para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo poderá 

celebrar convênios com as universidades estaduais públicas e privadas. (SÃO 

PAULO, 2009a). 
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A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores foi criada exclusivamente 

para formação continuada dos integrantes do quadro do Magistério, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

Segundo Bioto-Cavalcanti (2014), a EFAP foi criada para ofertar cursos de 

treinamento, capacitação e aperfeiçoamento. 

 

A EFAP foi criada para desempenhar um papel estratégico na política de formação 

de professores do Governo do Estado de São Paulo, política esta que já vinha 

apresentando traços bem definidos desde 2000 quando por exigência da LDB todos 

os professores deveriam ter formação superior e o Estado de São Paulo armou-se 

para dar conta desta demanda por meio do PEC. Desde então vem se desdobrando 

em muitas frentes formativas de seu pessoal docente em iniciativas como, por 

exemplo, a Teia do Saber, Rede do Saber e pelos parâmetros de elaboração e de 

execução da Proposta Curricular do Estado. Por isto o Estado de São Paulo vem se 

configurando como um Estado docente de seus próprios docentes. (BIOTO-

CAVALCANTI, 2014, p. 20, grifo nosso). 

 

O Decreto n.º 57.141, de 18 de julho de 2011, reorganiza a Secretaria da Educação; 

dentro desta reestruturação configura-se a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB), anteriormente denominada como CENP. 

Segundo o Decreto nº 57.141 reestrutura a SEE-SP e configura a CGEB, 

 

O centro pedagógico da Secretaria da Educação tem como objetivo o 

desenvolvimento e aprendizado do aluno da rede estadual. Está organizada em dois 

departamentos: Departamento de Desenvolvimento Curricular e Gestão da Educação 

Básica (DEGEB) – que concentra sete centros de trabalho e o Departamento de 

Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula (DGREM), que possui quatro 

centros, os quais articulam os aspectos pedagógicos e administrativos que têm como 

finalidade a melhoria da qualidade do trabalho na educação pública. Entre as 

principais atribuições da Coordenadoria estão: elaborar, atualizar e normatizar o 

currículo da educação básica; propor diretrizes e normas pedagógicas; prospectar, 

identificar, selecionar, elaborar e especificar materiais e recursos pedagógicos; 

prospectar, avaliar e definir tecnologias para uso pedagógico na educação básica; 

implementar e gerenciar as ações educacionais na rede; dimensionar e definir o 

perfil do Quadro do Magistério; articular o desenvolvimento do Quadro do 

Magistério com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; analisar 

e avaliar os resultados do ensino e propor medidas para correção de rumos e 

aprimoramento. 

(http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57141-

18.07.2011.html). 

 

Para a SEE-SP, a CGEB tem a função, dentro de cada departamento, de elaborar junto 

com os profissionais designados materiais e recursos pedagógicos para ratificar o Currículo 

Oficial do Estado. 

Após a definição dos profissionais envolvidos no Curso Melhor Gestão, Melhor 

Ensino, a EFAP e a CGEB, tentaram inovar a modalidade de cursos oferecidos para a rede, 
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num formato de curso semipresencial; assim, os profissionais poderiam ter a troca e interação 

entre os pares e diretamente com os formadores nas diretorias de ensino. 

 

3.2 RESOLUÇÃO SE 22, DE 18/04/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MELHOR 

GESTÃO, MELHOR ENSINO 

 

Para que isto fosse possível, foi necessário que o secretário da educação, Sr. Herman 

Jacobus Cornelis Voorwald, assinasse a Resolução SE-22, de 18 de abril de 2013, que 

 

Institui o Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino”, no âmbito da Secretaria da 

Educação. O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadora 

da EFAP, Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo, Paulo Renato Costa Souza, e considerando: - o Programa Educação - 

Compromisso de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 

2011, cuja implementação prevê o desenvolvimento de ações que visam à melhoria 

da educação básica paulista; - o incentivo à formação continuada de educadores da 

rede estadual de ensino, assegurando-lhes atualização e aperfeiçoamento e, 

consequentemente, melhor desempenho profissional: - a importância e a necessidade 

de se intensificarem ações de formação continuada em prol da melhoria das práticas 

de gestão administrativa e pedagógica, das classes de gestores de educação e de 

docentes no sistema estadual de ensino; - que os avanços significativos na 

aprendizagem dos alunos, decorrentes de ações de formação continuada, propiciam 

maior grau de proficiência nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e 

demais disciplinas do Ensino Fundamental Anos Finais, Resolve: Artigo 1º - Fica 

instituído, no âmbito da Secretaria da Educação, o Programa “Melhor Gestão, 

Melhor Ensino”, destinado aos profissionais de educação, das classes de gestores e 

docentes, com a finalidade de fortalecer-lhes as competências requeridas para o 

desempenho de suas respectivas funções, na rede estadual de ensino, em especial 

nos anos finais do ensino fundamental, mediante ações de formação continuada. 

Parágrafo único – As ações de formação continuada, para aperfeiçoamento da 

prática de gestores e professores, com foco nos anos finais do ensino fundamental, 

priorizarão de início as disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática e, 

posteriormente, as demais disciplinas8 que integram a matriz curricular desse 

segmento de ensino. [...] Artigo 3º - O Curso 2, destinado aos diretores de escola, 

vice-diretores de escola, professores coordenadores e professores das disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, tem por objetivo: I – promover o domínio e o 

aperfeiçoamento da competência leitora e escritora aos alunos; II - contribuir para o 

aperfeiçoamento do Plano de Formação Continuada de gestores e professores das 

diretorias de ensino e escolas; III - subsidiar os Professores, em especial das 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, na condução do processo de 

fortalecimento das competências leitora e escritora de seus alunos. [...] Artigo 5º - 

Caberá à Diretoria de Ensino, organizar os encontros presenciais dos que aderirem 

às Ações de Formação Continuada do Programa Melhor Gestão, Melhor Ensino, 

convocando-os para a devida participação. (SÃO PAULO, 2013b). 
  

Esta Resolução exclusiva para o curso MGME foi uma inovação para toda a rede, pois 

até o presente momento todos os cursos oferecidos pela SEE-SP deveriam ser fora do horário 

de aula do professor (sala de aula), oferecidos e certificados pelas diretorias de ensino com 

                                                           
8 Apenas as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências foram contempladas; às demais 

disciplinas, a SEE-SP até o momento não ofereceu o curso. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/131/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20SE-22%20de%2018-4-2013%20Programa%20Melhor%20Gest%C3%A3o.pdf
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autorização da EFAP sem prejuízo para os alunos, ou cursos totalmente EAD – estes, sim, 

oferecidos e certificados pela própria EFAP, encontraram esta inovação no artigo 5º da 

Resolução apresentada anteriormente. 

O curso MGME - Formação de Formadores de Ciências e Formação de Professores de 

Ciências foi pensado, elaborado pela equipe técnica pedagógica da EFAP, da CGEB e por 

alguns PCNP convidados para a produção e validação de conteúdo dos cursos e para a 

construção das oficinas dos encontros presenciais. 

 

3.3 FORMAÇÃO DE FORMADORES  

 

Fui convidado pela equipe técnica da EFAP e da CGEB para a elaboração do Curso 

Melhor Gestão, Melhor Ensino. 

Tive a grata satisfação de fazer parte da equipe de validação de conteúdos e das 

oficinas do Curso 1 – Formação de Formadores, Curso 2 – Formação de Professores e do 

Curso 3 – Aprofundamento de Conteúdos e Metodologias. 

Fomos convocados em Diário Oficial, por diversas vezes, a comparecer à EFAP para 

analisar, refletir e validar tanto as oficinas quanto o conteúdo do curso. 

Após a validação, o curso foi aprovado e encaminhado para a equipe técnica da EFAP 

e da CGEB para posteriormente ser repassado para todos os PCNP e supervisores de ensino 

num grande encontro em Serra Negra (SP), nos dias 12 a 14 de agosto de 2013. Este foi o 

único encontro presencial, referente ao Curso 1 – Formação de Formadores, diretamente com 

os PCNP. 

Neste encontro, os profissionais selecionados, para serem formadores dos professores 

de Ciências do Estado de São Paulo, tiveram a oportunidade de participar de palestras, com o 

objetivo de reflexão, enriquecimento profissional e pessoal, e posteriormente ser trabalhado 

nos encontros presenciais com os seguintes títulos:  

– Sobre conceitos, observações, interpretações e representações no ensino de Ciências – 

Eduardo Galembeck (anexo A); 

– Formação de professores e reorganização curricular na educação em Ciências – Maria 

Lucia Vital dos Santos Abib (anexo B); 

– Progressão continuada e currículo – Luis Carlos de Menezes (anexo C); 

– É possível propor a formação de leitores e escritores na disciplina de Ciências?  Se 

sim, Como? – Suzani Cassiani (anexo D); 
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– Avaliação em Ciências da Natureza: desafios e reflexões – Felipe Bandoni de Oliveira 

(anexo E). (textos disponibilizados no AVA/EFAP – acesso restrito). 

A programação para os formadores em Serra Negra (SP), agosto de 2013, foi 

elaborada da seguinte forma, como podemos verificar na figura 13: 

 

Figura 13 – Programação Encontro Presencial Serra Negra – SP 
Fonte: Folder distribuído no encontro presencial. Acervo pessoal. 

 

Neste encontro ficamos imersos à disposição do Estado para a autoformação, como 

formadores de formador (professor). 

A formação deu-se da maneira descrita na programação apresentada acima, dando 

ênfase na oficina de Ciências, onde pudemos conhecer a estrutura, realizar passo a passo as 

oficinas, para conhecer/aprender e tirar as dúvidas, antes de colocar em prática ao 

retornarmos para nossas localidades e iniciar a elaboração e aprovação do curso pela CGEB 

e EFAP. 
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3.4 ESTRUTURA E PÚBLICO-ALVO 

 

No encontro presencial em Serra Negra foi apresentada a quantidade de profissionais 

envolvidos neste curso conforme verificamos na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Público-alvo  
Fonte: Manual do Formador disponibilizado pela EFAP 

 

As etapas do curso para os PCNP e professores de Ciências se dividiriam em 

encontros presenciais descentralizados nas diretorias de ensino, articulando-se com a 

modalidade a distância e ao final o Seminário descentralizado e o centralizado, tanto no Curso 

1 – Formação de Formadores quanto no Curso 2 – Formação de professores de Ciências e no 

Curso 3 – Aprofundamento de Conteúdos e Metodologias, como mostra a figura 15.      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Carga horária  
Fonte: Manual do Formador disponibilizado pela EFAP 

 

Para o Curso 1 – Formação de Formadores, para todos os PCNP com formação de 

Ciências, foi estipulado que cada diretoria de ensino tinha uma quantidade de profissionais 

que deveriam realizar o curso. As diretorias que não possuíam PCNP, tiveram que convidar 

professores coordenadores para integrá-lo (aproximadamente a cada 40 professores a 

Diretoria de Ensino deveria ter um formador).  

 Carga Horária Público Alvo 
Presencial I EAD Seminário Total 

Curso 1 24 28 8 60 PCNP Formadores 

Curso 2 24 28 8 60 Professores 

Curso 3 - 80 - 80 Professores 
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O Curso 2 – Formação de Professores de Ciências foi dividido em três etapas, como 

verificamos na figura acima. Na etapa 1, o encontro presencial centralizado com 24 horas (3 

dias); na etapa 2,o curso EAD na plataforma AVA EFAP, com duração de 28 horas (1 mês); 

na última etapa, o Seminário Centralizado com 8 horas de duração (1 dia), totalizando 32 

horas presenciais e 28 horas a distância, com a certificação de 60 horas.  

O Curso 3 – Aprofundamento de Conteúdos e Metodologias foi realizado totalmente a 

distância com tutoria pelos próprios PCNP, pois se tratava de um curso apenas conceitual. 

A EFAP determinou as datas para a realização do Curso 1, que teve como público-

alvo os PCNP, como mostra a figura 16. 

 

 

Figura 16 – Etapa e período do Curso 1 (PCNP)  
Fonte: Regulamento disponibilizado no site da EFAP. 

 

A EFAP determinou as datas para a realização do Curso 2 e 3, que teve como público-

alvo os professores de Ciências, como mostra a figura 17. 

 

 

Figura 17 – Etapa e período do Curso 2 e 3 (Professores de Ciências)  
Fonte: Regulamento disponibilizado no site da EFAP. 

 

Após as exposições das etapas e cronogramas do Curso 1 – Formação de Formadores, 

foram apresentadas as oficinas aos PCNP, que tiveram como pressuposto a concepção da 

prática em sala de aula. Para tanto seria necessário que os professores entendessem os 

conceitos subjacentes à atividade para planejar e avaliar, de forma a promover a construção da 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades.  
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As oficinas foram apresentadas e trabalhadas pela equipe técnica da EFAP e da 

CGEB, que abordaram conteúdos específicos de Ciências e o embasamento científico, 

considerando o aprofundamento do currículo, por meio de atividades que envolveram textos 

teóricos para serem lidos e debatidos entre os participantes. Estas oficinas são recortes dos 

Cadernos do Professor. 

As oficinas foram divididas em três momentos, porém no encontro presencial em 

Serra Negra elas foram subdivididas em mais tempo como verificamos na programação 

apresentada acima: 

Oficina 1 – Ensino por investigação; 

Oficina 2 – Situação de aprendizagem e seus elementos norteadores; 

Oficina 3 – Perspectivas de avaliação na situação de aprendizagem. 

 

3.5 MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA O FORMADOR 

 

Esclarecendo um pouco mais sobre a formação dos formadores e dos professores de 

Ciências, segue detalhadamente o material de apoio aos formadores, que foi utilizado no 

encontro em Serra Negra (SP), em agosto de 2013, e posteriormente com os professores em 

suas DER. 

Foi apresentada para todos os formadores a carta de recomendações, explicando o 

objetivo do encontro e os professores responsáveis pela elaboração. 

 

Caro (a) Formador (a), 

O Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino” pretende atender cerca de 13 mil 

professores de Ciências do Ensino Fundamental dos Anos Finais.  

Você estará formando os professores de Ciências do Ensino Fundamental dos Anos 

Finais de sua região com a mesma estrutura de curso que seus colegas estão 

aplicando em outras regiões. Assim, este material de orientação será importante para 

alinhar o trabalho de todos os formadores. Esperamos que este material possa servir 

como apoio durante as oficinas, trazendo subsídios para a sua implementação. 

Os cursistas receberão um material elaborado especialmente para esse curso. É 

importante que esse material seja lido pelo formador antes de iniciar as oficinas. 

Cada formador receberá um arquivo em formato PowerPoint (PPT) para orientar as 

oficinas.  

 

Equipe EFAP- Ciências 

Ana Paula Cleto Marolla 

Rafael Mariani 

Raquel Maria Rodrigues 

Equipe CGEB- Ciências 

Eleuza Guazzelli 

Gisele Nanini Mathias 

Herbert Gomes da Silva 

Maria da Graça J. Mendes 
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PCNP colaboradores na formação geral 
Ewerthon Daniel Vaz 

Liamara P. Rocha da Silva 

Marcus Paulo Costa 

Marina Matera Sanches 

Marivone da Silva Saracchini 

Rosimeire da Cunha 

Viviane Ap. da Silva Rodrigues 

PCNP Validadores dos materiais 
Claudia Segantini Leme 

Edna Mendes Requião 

Erica Buzzo Arruda 

Sidney Cabral Lourenço 

 

3.6 OFICINAS APRESENTADAS NO CURSO 1 E 2 PARA OS PCNP EM SERRA 

NEGRA (SP) 

 

3.6.1 Oficina 1 – Ensino por investigação 

 

Objetivos da oficina:  

– elencar habilidades preconizadas no Currículo que permitam o trabalho com 

leitura e escrita; 

– observar a organização dos conteúdos básicos no currículo ao longo dos 

anos/séries; 

– construir uma problematização que mobilize para o tema; 

– selecionar um recurso didático que contemple um determinado gênero textual. 

Procedimentos: 

 1. Apresentação de slides sobre conteúdo, eixos temáticos, habilidades e grupos de 

competências. 

2. Estudo sobre competências e habilidades. Levantar as concepções que os docentes 

apresentam sobre competências e habilidades. 

3. Divisão em grupos, para análise dos subtemas a seguir, de acordo com os Eixos 

Temáticos do Currículo: 

– VIDA E AMBIENTE – Relações com o ambiente (9º ano – 3º bimestre). 

– CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Energia no cotidiano e no sistema produtivo (8º 

ano – 4º bimestre). 

– CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Constituição, interações e transformações dos 

materiais (9º ano – 1º bimestre). 
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– SER HUMANO E SAÚDE – Saúde: um direito da cidadania (7º ano – 4º 

bimestre). 

– TERRA E UNIVERSO– Planeta Terra: características e estrutura (6º ano – 4º 

bimestre). 

4. Realizar o seguinte questionamento com os docentes: 

– Em que outro momento este tema é apresentado no currículo? 

– É possível desenvolver esta habilidade em outro momento do ciclo? 

Após o questionamento, o docente deve identificar que o Currículo está organizado em 

forma espiral. Apresentar o slide com a representação do Currículo em espiral. 

5. Seleção de uma ou mais habilidades que desenvolvam competências leitora e 

escritora. O docente deve observar que a maioria das habilidades encontradas no Currículo de 

Ciências da Natureza pode contribuir para o desenvolvimento das competências leitoras e 

escritora. 

6. Construção de uma problematização a partir das habilidades e competências 

elencadas pelo grupo, para elaboração de hipóteses. Os docentes devem partir das habilidades 

para propor um questionamento motivador para o aluno resolver.  

7. Discutir brevemente as contribuições dessa oficina para os professores de Ciências. 

Podem ser observados aspectos como a alfabetização científica, CTSA (Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente), entre outros, com a finalidade de atribuir relevância ao ensino de 

Ciências naquele contexto.  

8. Tarefa para a próxima oficina – Pensar num recurso didático possível para elaborar 

a situação de aprendizagem utilizando diferentes gêneros textuais (textos, tabelas, gráficos, 

história em quadrinhos, vídeos, imagens e outros). Explicar para os docentes a importância 

dos recursos didáticos enquanto elementos de apoio para os processos de ensino e 

aprendizagem. Apresentação de slides sobre recursos didáticos. 

 

3.6.2 Oficina 2 – Situação de aprendizagem 

 

Objetivos da oficina:  

– identificar as etapas de uma situação de aprendizagem; 

– construir a situação de aprendizagem, com foco nas competências leitoras e 

escritora. 

Procedimentos: 
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1. Agrupar os docentes e solicitar que apontem as etapas que constituem uma situação 

de aprendizagem. Socialização.  

2. Sistematização. Mostrar slides com definição de situação de aprendizagem e com 

exemplo de situação de aprendizagem do Caderno do Professor (Caderno do Aluno 5ª série 

(6ºano) – Volume 1, Situação de Aprendizagem 6 – p. 34 a 41, versão 2013). 

3. Construção de uma situação de aprendizagem pelo grupo, utilizando as habilidades 

e recursos didáticos elencados na oficina 1. 

3.1. Etapas da situação de aprendizagem: 

– Sondagem 

– Problematização 

– Contextualização 

– Busca de dados de forma diversificada 

– Aprendizagem significativa e evolução conceitual 

– Sistematização do conhecimento 

– Aplicação do conhecimento em situações novas 

4. Transposição da situação de aprendizagem para o editor de texto ou arquivo 

multimídia ou papel (cartolina). A forma de registro ficará a critério da Diretoria de Ensino. 

5.Socialização das situações de aprendizagem. Verificar se contemplam as 

competências leitoras e escritora e atendem as habilidades elencadas inicialmente na Oficina 1. 

 

3.6.3 Oficina 3 – Perspectiva de avaliação 

 

Objetivos da oficina: 

– discutir a importância da avaliação no processo de aprendizagem; 

– refletir sobre os instrumentos de avaliação contínua, atrelados ao desenvolvimento 

das competências leitoras e escritora; 

– elaborar estratégias para retomada dos conteúdos. 

Procedimentos: 

 1. Finalização da situação de aprendizagem, caso necessário. Observar 

especificamente a etapa referente à avaliação. 

2. Levantamento da concepção prévia do professor quanto aos instrumentos de 

avaliação contínua. Elencar os instrumentos explorados, rotineiramente, para avaliar. 
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3. Inserção dos instrumentos na situação de aprendizagem, atrelando ao 

desenvolvimento das competências leitoras e escritora. Observar a relevância da avaliação 

para revelar o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem propostas. 

4. Previsão de momentos para retomada de conteúdos a partir dos resultados da 

avaliação ao longo do ciclo. O professor deve pensar em estratégias para essa retomada, 

considerando as habilidades e competências que não foram contempladas. 

5. Socialização dos grupos. 

6. Orientações finais. Este material foi apresentado e estudado por todos os PCNP do 

Estado de São Paulo, afim de não terem dúvidas sobre o Curso MGME – no momento 

presencial com seus professores de Ciências nas suas diretorias de ensino.  

O objetivo principal das oficinas 1, 2 e 3 apresentadas anteriormente está relacionada à 

formação continuada dos professores de Ciências. 

 

3.7 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS  

 

Segundo Imbernón (2011), o processo de formação pretende obter um profissional que 

deve ser ao mesmo tempo agente de mudança, individual e coletivamente; embora seja 

importante saber o que deve fazer e como, também é importante saber o porquê de fazê-lo. 

Imbernón (2011, p. 41-42) sugere ainda que 

 

O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores. Nessa linha, o 

eixo fundamental do currículo de formação do professor é o desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo de aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência.  

 

Ao término das ações de formação envolvendo os PCNP das 91 diretorias de ensino, 

foi emitido um Boletim para todas as escolas e DER, constando a abertura de inscrição dos 

professores de Ciências para o Curso 2 – Formação de Professores de Ciências. 

As inscrições dos professores de Ciências ocorreram por meio de adesão dos próprios 

professores, diferente dos de Língua Portuguesa e Matemática que os gestores tiveram que 

inscrever todos os professores habilitados e com aulas atribuídas nestas duas últimas 

disciplinas.  

Todos os professores inscritos no Curso 2 automaticamente foram inscritos no Curso 

3, podendo optar por participar ou não; para isto teriam que confirmar sua inscrição na 

plataforma AVA/EFAP. 
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Para a elaboração de qualquer Curso oferecido pelas Diretorias de Ensino, os 

profissionais que atuam diretamente na formação, precisam realizar um cadastro de toda a 

ação referente ao Curso, além da solicitação através de ofícios à EFAP. 

Ao retornar às DER, os PCNP tiveram que preencher o cadastro de ações de formação 

do Curso na plataforma: Sistema Cadastro de Ações de Formação (programa 808). Nesta 

plataforma, era necessário inserir o ofício da DE (anexo F) para a EFAP solicitando 

autorização do Curso MGME – Formação de professores de Ciências, o Regulamento do 

Curso (anexo G), o plano de Curso (anexo H) e a quantidade de professores de cada diretoria 

de ensino para liberação de verba para pagamento de transporte e de lanche para o encontro 

presencial (anexo I). 

A Diretoria de Ensino Região Leste 1 possui 89 escolas, sendo 50 escolas oferecendo 

o ensino fundamental séries iniciais, 49 escolas do ensino fundamental séries finais, 45 

escolas com ensino médio, 2 escolas de ensino médio, 1 escola de tempo integral e 1 escola de 

ensino integral. Estas escolas estão localizadas na periferia da zona leste de São Paulo 

compreendendo os bairros desde a Penha até São Miguel Paulista. 

 

Diretoria de ensino Região Leste 1 

 

Figura18 – Jurisdição das Diretorias de Ensino da Capital Paulista 
Fonte: Internet. 
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A SEE-SP disponibilizou a quantidade de professores com aulas atribuídas na 

disciplina de Ciências (anexo J), assim teríamos o controle de todos os professores inscritos 

por DER. 

Após o período de inscrição pelos professores, foi disponibilizada para todas as 

diretorias de ensino a quantidade de professores inscritos para a inserção dos documentos 

citados acima, começamos a preparar os encontros presenciais, que foram realizados nos dias 

27, 28, 29 e 30 de agosto de 2013 e 09 e 10 de setembro de 2013, nas dependências da DER 

Leste 1, dando assim a oportunidade de todos os professores inscritos participarem. Para tanto 

fizemos a convocação em Diário Oficial constando o nome do cursista, dia, horário e local 

dos encontros. 

Os professores inscritos estavam apreensivos, pois nunca tinham participado de um 

curso de formação com todos os professores da mesma disciplina num caráter regional de 

grande proporção e que estavam todos interessados em sua formação continuada.  

Sobre esta perspectiva, Day (2001) diz que o professor necessita se empenhar na sua 

formação contínua durante todo o percurso de sua carreira. Segundo ele, 

 
A natureza do ensino exige que os professores se empenhem num processo de 

desenvolvimento profissional contínuo, ao longo de toda a carreira, mas as 

circunstâncias, as suas histórias pessoais e profissionais e as disposições do 

momento irão condicionar as suas necessidades particulares e a forma como 

estas poderão ser identificadas. [...]. É necessário promover o desenvolvimento 

profissional contínuo de todos os professores, ao longo de toda sua carreira, 

para que estes possam acompanhar a mudança, rever e renovar os seus 

próprios conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o bom ensino . (DAY, 

2001, p.16). 

  

Como vemos nas colocações de Day (2001), o professor que realizou sua inscrição 

e participou do curso MGME está interessado no seu desenvolvimento profissional 

contínuo. 

Todos os professores inscritos para participarem do curso MGME – Formação de 

Professores de Ciências tiveram a oportunidade de cancelar sua inscrição, porém verificou-se 

que, num total de 198 professores de Ciências da DER Leste 1, tivemos 152 professores 

inscritos, com 132 professores concluintes; ou seja, com uma desistência de apenas 20 

professores. 

O Curso foi dividido em dois momentos: um com os encontros presenciais, no qual os 

professores puderam trocar experiências entre seus pares e construírem juntos uma situação 

de aprendizagem com base na realidade da sua escola e dos conhecimentos de seus alunos, 

além de elaborar a situação de aprendizagem, eles puderam colocar em prática, aplicando-a a 
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seus alunos, para no seminário descentralizado apresentarem aos seus colegas. Outro 

momento dentro deste curso foi a utilização da plataforma AVA-EFAP utilizando a 

ferramenta blog para produzir, divulgar e compartilhar o conhecimento, utilizando assim as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). A situação de aprendizagem que 

o professores iniciou a elaboração no encontro presencial, foi aprimorada por um grupo de 

professores, que foram selecionados para discutir, apurar e organizar passo a passo de forma a 

praticar a escrita colaborativa, promovendo assim a reflexão sobre a linguagem científica 

como parte da construção da realidade de cada escola e ressaltou a relação do Currículo com 

as atividades de leitura e escrita em aulas de Ciências. 

Segundo Day (2001), o modo como o currículo é interpretado depende da construção 

das identidades pessoais e profissionais dos professores. Neste sentido, o conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico não podem estar divorciados das necessidades 

pessoais e profissionais dos professores.  

Day (2001, p. 17) ressalta ainda que  

 
Os professores não podem ser formados (passivamente). Eles formam-se 

(activamente). É, portanto, vital que participem activamente na tomada de decisões 

sobre o sentido e os processos da sua própria aprendizagem. O êxito do 

desenvolvimento da escola depende do desenvolvimento do professor. Planificar e 

apoiar o desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira é uma 

responsabilidade conjunta dos professores, das escolas e do Governo. 

 

Nos encontros presenciais do Curso 1 e 2, foram trabalhados dentro das oficinas já 

apresentadas anteriormente os conceitos de sequência didática/situação de aprendizagem. Para 

o estudo destes conceitos, a SEE-SP utilizou Zabala (1998b, p. 18). 

 

Sequências didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Dentro da 

sequência didática tem-se a situação de aprendizagem, que é formada por atividades 

que são os “meios” usados pelo professor a fim de que o aluno vivencie as 

experiências necessárias ao desenvolvimento de competências e habilidades fazendo 

com que a aprendizagem seja significativa, valorizando a investigação, a integração, 

a cooperação e incentiva a ação do aluno. 

 

3.8 UTILIZAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM DO CADERNO DO 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 

Para que os professores compreendessem como foi estruturado o Caderno do Aluno e 

como as situações de aprendizagem presentes nestes cadernos estão dispostas, utilizaram 
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como exemplo a Situação de Aprendizagem (SA) – O ciclo hidrológico e o uso da água pelo 

ser humano – 5ª série 1º bimestre, contendo uma síntese descrita num quadro específico com 

o conteúdo e tema a serem trabalhados, as competências e habilidades que os alunos precisam 

aprender, as estratégias de ensino que o professor deve adotar, recursos utilizados pelo 

professor e pelo aluno e, por fim, a avaliação. 

Esta situação de aprendizagem foi selecionada por conter bem definidas as etapas de 

construção da aprendizagem dos alunos, bem como os conteúdos e habilidades que os alunos 

devem aprender. As etapas da formação do aluno são respeitadas e correspondem às etapas do 

ensino do professor. 

Verificamos dentro desta SA as seguintes etapas: 

– contextualização; 

– conflito; 

– busca de dados de forma diversificada;  

– sistematização do conhecimento; 

– competência leitora e escritora; 

– avaliação; 

– recuperação. 

Esta situação de aprendizagem que foi utilizada como exemplo no Curso MGME tem 

como início uma sondagem feita pelo professor aos alunos, por meio de questionamento sobre 

o ciclo da água, propondo uma experimentação a fim de construir o conceito de Ciclo 

Hidrológico, como verificamos na figura 18. 
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Figura 19 – Situação de aprendizagem – O ciclo hidrológico e o uso da água pelo ser humano 

Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p.34 

 

Toda SA se inicia com um quadro explicativo, onde nele consta o tempo previsto, o 

conteúdo e o tema abordado, as competências e habilidades que serão trabalhadas dentro da 

SA, as estratégias de ensino que o professor poderá ou “deverá” utilizar, os recursos 

necessários para a experimentação e, por final, uma avaliação (Figura 18). 
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Após o quadro explicativo a SA, tem início a aula propriamente dita, na qual o 

professor deverá fazer uma sondagem inicial, a fim de diagnosticar o aprendizado dos alunos 

(Figura 19). 

 

 
Figura 20 – Sondagem inicial  
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p. 35. 

 

Essa situação de aprendizagem após a sondagem inicial consta de uma contextualização, onde 

o aluno deverá elaborar hipóteses do acontecido no experimento inicial com a sua experiência 
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de vida, gerando também um conflito, a fim de propor um desafio para a resolução de um 

problema (Figura 20). 

 
Figura 21– Contextualização e conflito 
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p.36. 

 

Encontramos em quase todas as SA a busca de dados de forma diversificada, onde os 

alunos poderão utilizar-se de outros materiais ou fontes de pesquisa (Figura 21). 
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Figura 22– Busca de dados de forma diversificada 
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p.37. 

 

Ela sugere um trabalho em grupo e a utilização de textos e tabelas para compreensão 

dos conceitos trabalhados, ou seja, a sistematização (Figura 22). 
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Figura 23– Sistematização 
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p.38. 

 

Além das aulas expositivas com anotações na lousa, leitura do texto pelos alunos, 

elaboração de hipóteses, é desenvolvida a competência leitora e escritora (Figura 23). 
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Figura 24 – Competência leitora e escritora 
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p.39. 

 

A situação de aprendizagem sugere uma avaliação, onde o professor tem a 

competência de observar se os alunos são capazes de interpretar textos e tabelas, compreender 

o ciclo hidrológico e valorizar a uso racional da água (Figura 24). 
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Figura 25– Avaliação  
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p. 40. 

  

E, por fim, toda situação de aprendizagem (SA) propõe uma recuperação, se acaso for 

diagnosticado algum aluno que ainda não conseguiu atingir as habilidades propostas dentro do 

conteúdo abordado (Figura 25). 
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Recuperação 

 
Figura 26 – Recuperação 
Fonte: SÃO PAULO, 2013a, p. 41. 

 

O material apresentado anteriormente fez parte do Curso Melhor Gestão, Melhor 

Ensino – Formação de Professores de Ciências. A situação de aprendizagem (SA) foi utilizada 

para exemplificar e mostrar aos professores cursistas como diagnosticar para preparar uma 

nova SA contendo as etapas de construção da aprendizagem dos alunos. (contextualização, 

conflito, busca de dados de forma diversificada, sistematização do conhecimento, 

competência leitora e escritora, avaliação e recuperação). 
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3.9 TRABALHO EM GRUPO NO ENCONTRO PRESENCIAL 

 

Após apresentadas todas as etapas da situação de aprendizagem, solicitamos que os 

professores em grupo, de preferência, profissionais da mesma unidade escolar, escolhessem 

um tema para a elaboração da situação de aprendizagem. 

Com o intuito de um bom trabalho foi solicitado aos professores que trabalhassem 

juntos em grupo, a fim de compartilhar evidências do contexto escolar. 

Imbernón (2011, p. 82) afirma que: 

 

Quando os professores trabalham juntos, cada um pode aprender com o outro. Isso 

os leva a compartilhar evidências e informação e a buscar soluções. A partir daqui os 

problemas importantes das escolas começam a ser enfrentados com a colaboração 

entre todos, aumentando as expectativas que favorecem os estudantes e permitindo 

que os professores reflitam sozinhos ou com os colegas sobre os problemas que os 

afetam.  

 

Foram apresentados para todos os professores presentes os eixos e subtemas do 

Currículo Oficial de Ciências. Estes subtemas ficaram à disposição do grupo de professores 

para sua escolha.  

Os professores tiveram que escolher pensando em seus alunos, sua realidade local, o 

conteúdo mais adequado para o bimestre e série em que ele estava trabalhando. 

Na figura 26 apresentamos os eixos e subtemas do Currículo de Ciências, ano e série, 

para a elaboração das futuras situações de aprendizagem, elaboradas pelos professores 

cursistas. 

 

 

Figura 27 – Eixos e subtemas 
Fonte: Manual do Formador – Formação Professores de Ciências. Acervo pessoal. 
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Após a escolha dos subtemas, foram elencados algumas orientações e questionamentos 

para que os professores pudessem refletir e elaborar assim a situação de aprendizagem, tendo 

em mente sempre o cotidiano e a realidade de sua escola: 

– Consulte o Currículo de Ciências do Estado de São Paulo. 

– Identifique as habilidades e competências relacionadas ao subtema selecionado 

para o seu grupo. 

– Aponte as habilidades relacionadas à competência leitora e escritora. 

– Em que outro momento este tema é apresentado no currículo? 

– É possível desenvolver esta(s) habilidade(s) em outro momento do ciclo? 

– Selecione uma ou mais habilidades. 

– A partir das habilidades e competências selecionadas, construa uma 

problematização, propondo um questionamento motivador para o aluno resolver. 

– Elabore uma situação de aprendizagem partindo do subtema, das habilidades e 

competências selecionadas na Oficina 1. 

– Utilize um recurso didático e não se esqueça de focar seu trabalho na competência 

leitora e escritora. 

– Registre sua situação de aprendizagem. 

– Vale ressaltar que as salas são heterogêneas com diferentes níveis de proficiências. 

– Discutir a importância da avaliação no processo de aprendizagem. 

– Refletir sobre os instrumentos de avaliação contínua, atrelados ao 

desenvolvimento da competência leitora e escritora. 

– Elaborar estratégias para retomada dos conteúdos. 

– Quais instrumentos de avaliação contínua você conhece? 

– Quais vocês usam rotineiramente para avaliar seus alunos? 

Estes questionamentos foram feitos a todos os professores durante a etapa de 

construção das situações de aprendizagem, que foi iniciada nos encontros presenciais nas 

diretorias de ensino e que, posteriormente, deveriam ser socializadas com o próprio grupo na 

plataforma AVA-EFAP. 

Para que as situações de aprendizagens fossem bem estruturadas, cada grupo de 

professores deveria, de forma colaborativa e participativa, analisar, avaliar e 

experimentar, juntamente com os colegas, as novas possibilidades de troca de 

conhecimento entre eles. 
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De acordo com Imbernón (2011), a formação permanente (continuada) se caracteriza 

por estar fundamentada no futuro em diversos pilares ou princípios: 

 

Aprender continuamente de forma colaborativa, participativa, isto é, analisar, 

experimentar, avaliar, modificar etc. juntamente com outros colegas ou membros da 

comunidade. Ligar os conhecimentos derivados da socialização comum com novas 

informações em processo coerente de formação. Aprender mediante reflexão 

individual e coletiva e a resolução de situações problemáticas da prática. Ou seja, 

partir da prática do professor, realizar um processo de prática teórica. Aprender em 

um ambiente formativo de colaboração e de interação social: compartilhar 

problemas, fracassos e sucessos com os colegas. Elaborar projetos de trabalho e 

vinculá-los à formação mediante estratégias de pesquisa-ação. (IMBERNÓN, 2011, 

p. 73). 

 

Nóvoa (2002) acentua a troca de experiências entre os professores, onde cada 

professor deverá contribuir para sua autoformação e a formação dos demais participantes. 

Segundo ele, 

 

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 

papel de formador e de formado. A construção de dispositivos de (auto) formação 

assistida e participada, através da diversificação das modalidades de apoio e 

consultoria, favorece a elaboração de projectos pessoais de formação. [...] a 

formação contínua pode constituir um importante espaço de ruptura, estimulando 

desenvolvimento profissional dos professores. Por isso, falar de formação contínua é 

falar de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar 

paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonistas no desenvolvimento das políticas públicas. 

(NÓVOA, 2002, p. 39-59).  

 

3.10 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES (AVA-EFAP) 

 

Ao finalizar o encontro presencial, os professores foram alocados em turmas na 

plataforma AVA-EFAP, para dar continuidade ao que foi abordado, e assim terminar a 

construção coletiva das situações de aprendizagem a fim de aplicá-las em sala de aula e 

posteriormente apresentar os resultados no seminário descentralizado. 

Na plataforma AVA-EFAP, os professores participaram de Fórum de discussão, para 

juntos terminarem suas SA com a construção de um blog coletivo, onde cada participante 

deveria postar sua as; a partir de uma discussão entre os componentes, deveriam chegar a um 

consenso único e cada um ajudar na elaboração e aprimoramento das SA.   
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Dentro do AVA-EFAP constam os módulos de apresentação, onde o cursista 

encontrará: 

 As palavras de boas vindas! (EFAP dá boas vindas aos cursistas). 

 A estrutura da SEE-SP  (Estrutura dos órgãos que compõem a SEE-SP), Centro de 

Referência em Educação Mario Covas (CRE – Mario Covas), Fundação pelo 

Desenvolvimento da Educação (FDE), Centro de Apoio Pedagógico Especializado 

(CAPE) e a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos professores do Estado de 

São Paulo – “Paulo Renato Costa e Souza” (EFAP) (Figura 28). 

 

 

Figura 28 – Estrutura do Gabinete do Secretário de Educação 
Fonte: efp-ava.cursos.educacao.sp.gov.br 

 

Dentro do AVA-EFAP é apresentada a estrutura da EFAP, os objetivos e atribuições, 

como mostra a figura 29: 
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Figura 29 – Estrutura da EFAP 
Fonte: efp-ava.cursos.educacao.sp.gov.br 

 

Após a apresentação aos cursistas da Estrutura da EFAP, aparecem outros ícones no 

ambiente de aprendizagem AVA-EFAP com as ferramentas do AVA-EFAP (explicações de 

como utilizar as ferramentas que a plataforma disponibiliza); conhecendo o curso (slides com 

a apresentação do curso); fale conosco (canal direto com os técnicos da plataforma); 

confirmando a inscrição. 

O Módulo 1 traz um vídeo com a fala do secretário da educação Herman Voorwald, 

explicando o programa Educação Compromisso com São Paulo, e outro vídeo com o 

secretário adjunto João Cardoso Palma Filho, relatando as atividades de aprimoramento 

profissional, de formação continuada. 

É apresentado um fórum de discussão com a seguinte proposição: 
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A importância de questões no desenvolvimento do conhecimento científico em sala 

de aula tornou-se uma abordagem importante no ensino de Ciências, particularmente 

por promover uma contextualização do conceito a ser aprendido. Essa abordagem 

pode ser significativa no âmbito do desenvolvimento da competência leitora e 

escritora dos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais?  

Cada cursista necessita postar uma fala em relação ao solicitado e interagir com os 

demais colegas durante o tempo do fórum. 

 

 São apresentadas também duas questões objetivas de múltipla escolha. 

O Módulo 2 está dividido em três blocos: 

a) leitura e escrita de gêneros, conhecer o grupo de estudos do qual o cursista fará 

parte (ler e ouvir depoimentos de diversas personalidades da nossa cultura sobre 

leitura e escrita. Escrever um depoimento e participar de um debate no Fórum 

sobre leitura e escrita na escola); 

b) conhecer, criar e alimentar um blog com seu grupo (conhecer blogs e sites 

hospedeiros, analisar dois blogs selecionados e responder a uma questão objetiva); 

c) praticar a escrita colaborativa (construir um blog em grupo, participar de um fórum 

de grupo). 

Há um fórum de discussão com a seguinte proposição: “Publicar seu depoimento sobre 

algumas de suas experiências com a palavra escrita. O objetivo é socializá-las em grupo. Para 

participar, você deverá publicar seu depoimento, ler e comentar o depoimento de seus 

colegas.” 

São apresentadas duas questões objetivas com base no vídeo do jornalista Carlos 

Nepomuceno sobre a “Web 2.0”. 

Há um fórum de grupo onde os cursistas devem preparar os textos pesquisados sobre a 

competência leitora e escritora em Ciências, os procedimentos necessários para criação do 

blog do grupo, escolher um representante para a criação do blog, identificando o nome do 

blog, divulgar e cadastrar os componentes do grupo. A primeira postagem deve ser os 

depoimentos sobre leitura e escrita descrita no fórum anterior. 

O Módulo 3 tem o objetivo de socializar e aprofundar as reflexões iniciadas no 

encontro presencial, a partir da situação de aprendizagem construída naquela ocasião, 

utilizando assim as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) utilizando os 

recursos tecnológicos disponibilizados e que estão presentes no cotidiano de nossos alunos, e 

que avance na direção de partilhar possibilidades de registro e comunicação em diversas 

linguagens, como viabilizam tais tecnologias. 
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Neste módulo, o primeiro fórum foi realizado tendo como referência dois textos: de 

Cassiani, Giraldi e Linsingen (anexo 4) e de Mortimer e Scott 

(http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID94/v7_n3_a2002.pdf). 

O cursista deveria ler os textos, fazer anotações e refletir sobre o seu trabalho como 

educador. Em seguida, interagir com a turma, contando sua experiência a respeito do uso de 

narrativas e atividades de leitura e escrita em sala de aula.  

Há um fórum de grupo com objetivo da produção dos textos e das situações de 

aprendizagem, onde todos os integrantes do grupo devem postar sua situação de 

aprendizagem construída na oficina presencial. Cada componente do grupo comenta e faz 

sugestões de aprimoramento da situação de aprendizagem, combinando as tarefas da oficina 

com as aprendidas no AVA-EFAP. Quando o texto estiver finalizado, o representante deve 

avisar o professor tutor. Então será o momento de passar para a próxima etapa: a postagem 

no blog. A proposta é usar a situação de aprendizagem que os cursistas produziram, e o 

objetivo da publicação é a socialização do trabalho coletivo realizado na construção da 

situação de aprendizagem. 

A identidade de cada cursista, que prevaleceu no primeiro instante, agora é ampliada 

como identidade do grupo. Essa prática de gestão pedagógica compartilhada da sala de aula 

parte da transparência nas relações, da socialização do saber construído em serviço e da 

construção do coletivo pedagógico escolar. 

Esta situação de aprendizagem postada no blog deve ser trabalhada com os alunos em 

sala de aula, para posteriormente ser apresentado o resultado deste trabalho em um seminário 

descentralizado na Diretoria de Ensino. 

 

3.11 SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO – MGME – DER LESTE 1 

 

Este seminário foi realizado na sede do Núcleo Pedagógico da DER Leste 1 no dia 3 

de dezembro de 2013, onde os professores apresentaram sua situação de aprendizagem 

construída inicialmente nos encontros presenciais e depois finalizada em grupo no AVA-

EFAP. Foi convocado apenas um professor representante por escola. 
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Foto 1 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 2 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 3 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 4 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 5 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 6 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 7 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 8– Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 9 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 10 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 11 – Seminário Descentralizado DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

3.12 SEMINÁRIO CENTRALIZADO EM ÁGUAS DE LINDÓIA (SP) 

 

Após as apresentações no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 1, 

foram escolhidas pelos próprios professores, três situações de aprendizagem e seus 

respectivos professores para representar a diretoria de ensino nos dias compreendidos de 9 a 

11 de dezembro de 2013, no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, onde ocorreu o 

Seminário Centralizado (SC) do Curso 1 – Formação de Formadores de Ciências e o II 

Encontro de Boas Práticas MGME, com carga horária de 8 horas para o Seminário 

Centralizado do Curso 1 e 24 horas do II Encontro de Boas Práticas.  Durante o evento foram 

socializadas as experiências desenvolvidas nas Diretorias de Ensino (DER) a partir das ações 

realizadas durante o MGME. 

Neste encontro todos os professores escolhidos em suas diretorias de ensino estiveram 

reunidos para socializar as situações de aprendizagem que foram elaboradas nos encontros 

presenciais, aperfeiçoadas no AVA-EFAP dentro da construção dos blogs e dos trabalhos 

colaborativos entre os grupos, depois apresentadas no Seminário Descentralizado e 

selecionadas para o Seminário Centralizado. 
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No primeiro dia do encontro tivemos a abertura oficial com a equipe responsável pelo 

Curso, uma mesa redonda com o professor Dr. Djalma de Oliveira Bispo Filho, a professora 

Dra. Suzani Cassiani e a professora Dra. Ghislene Trigo, debatendo as Metodologias do 

Ensino de Ciências. 

No segundo dia do encontro, ocorreram as comunicações orais. Para isso, as diretorias 

de ensino foram divididas em 7 salas, contendo 13 diretorias em cada uma. Os professores 

tiveram aproximadamente 15 minutos para apresentação de sua situação de aprendizagem 

para os demais. O encontro foi de grande valia para os participantes, pois puderam socializar 

seus trabalhos e suas angústias entre seus pares. 

 

 

Foto 12 – Seminário Centralizado Águas de Lindóia, professoras representantes da DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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Foto 13 – Seminário Centralizado Águas de Lindóia, professoras representantes da DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

 

Foto 14 – Seminário Centralizado Águas de Lindóia, professoras representantes da DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
 



100 

 

 

 

Foto 15 – Seminário Centralizado Águas de Lindóia, professoras representantes da DER Leste 1 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 

 

Foto 16 – Seminário Centralizado Águas de Lindóia, Equipe Técnica Organizadora do Curso 

Melhor Gestão, Melhor Ensino- Formação de Professores de Ciências 
Fonte: Acervo do pesquisador – dezembro de 2013 
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O quadro 1 apresenta em síntese as etapas do Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – 

Formação de Professores de Ciências. 

Síntese do Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Professores de Ciências 

Momentos  Etapas Quem? Quando? 
Público-

alvo 

Carga 

Horária 
Conteúdo  Oficinas 

1 

Resolução SE 

22 de 

18.04.2013 

instituindo o 

programa 

MGME 

Secretário da 

Educação  

1º 

Semestre 

2013 

- - - - 

2 

Unificação da 

equipe Técnica 

pedagógica da 

CGEB e EFAP 

Equipe de 

Ciências da 

Natureza 

1º 

Semestre 

2013 

- - - - 

4 

Estudo do 

SARESP 2012 

em Língua 

Portuguesa. 

Matemática e 

Ciências 

Equipe de 

Ciências da 

Natureza 

1º 

Semestre 

2013 

- - - - 

5 

Definição dos 

participantes 

do Curso                              

Equipe de 

Ciências da 

Natureza 

1º 

Semestre 

2013 

13.000 

Professores 
- - 

 

6 

Contratação 

das instituições 

parceiras: USP 

e Fundação 

Padre Anchieta 

Professor 

Doutor Paulo 

Rogério 

Miranda 

Correia - 

USP e equipe 

da Fundação 

Padre 

Anchieta 

1º 

Semestre 

2013 

1 Professor 

da USP 
- - - 

7 

Elaboração e 

validação do 

material 

apresentado no 

curso 

Equipe de 

Ciências da 

Natureza/ 

PCNP 

convidados 

2º 

Semestre 

2013 

4 Técnicos                     

4 PCNP 
- - - 

8 

Curso 1         

Formação dos 

Formadores / 

Serra Negra, 

agosto de 2013 

Equipe de 

Ciências da 

Natureza/ 

PCNP 

convidados 

2º 

Semestre 

2013 

PCNP das 

91 

Diretorias 

de Ensino 

(350 PCNP) 

24 h 

presenciais           

28 horas EAD               

8 horas 

Seminário 

Total 60 horas 

VIDA E 

AMBIENTE (9º 

ano - 3º Bim). 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

(8º ano - 4º Bim). 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

(9º ano - 1º Bim). 

SER HUMANO 

E SAÚDE (7º 

ano - 4º Bim). 

TERRA E 

UNIVERSO (6º 

ano - 4º Bim). 

Oficina 1 – 

Ensino por 

investigação.   

Oficina 2 – 

Situação de 

aprendizagem 

e seus 

elementos 

norteadores.  

Oficina 3 – 

Perspectivas 

de avaliação 

na situação 

de 

aprendizagem 
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9 

Curso 2        

Formação dos 

Professores de 

Ciências  

Professores 

com aulas 

atribuídas na 

Disciplina de 

Ciências 

2º 

Semestre 

2013 

Todos os 

professores 

das 91 

Diretorias 

de Ensino 

24 h 

presenciais            

28 h EAD               

8 h Seminário 

Total 60 horas 

VIDA E 

AMBIENTE (9º 

ano - 3º Bim). 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

(8º ano - 4º Bim). 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

(9º ano - 1º Bim). 

SER HUMANO 

E SAÚDE (7º 

ano - 4º Bim). 

TERRA E 

UNIVERSO (6º 

ano - 4º Bim). 

Oficina 1 – 

Ensino por 

investigação.   

Oficina 2 – 

Situação de 

aprendizagem 

e seus 

elementos 

norteadores.  

Oficina 3 – 

Perspectivas 

de avaliação 

na situação 

de 

aprendizagem 

10 

Curso 3        

Formação dos 

Professores de 

Ciências  

Professores 

com aulas 

atribuídas na 

Disciplina de 

Ciências 

2º 

Semestre 

2013 

Todos os 

professores 

das 91 

Diretorias 

de Ensino 

80 EAD 

Aprofundamento 

de Conteúdos e 

Metodologias – 

Ciências 

Mapa 

conceitual; 

Exposição 

dialogada; 

Trabalho em 

Grupo; 

Portfólio; 

Modelo 

Didático 

Analógico. 

 

Quadro1 – Síntese do Curso MGME 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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4 CAPÍTULO 3 – CAMPO DA PESQUISA: ESCOLHA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

A escolha desse tema despertou-me desde quando passei a compor a equipe do Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 1 como formador de professores. Neste 

estudo empenhamo-nos em investigar a percepção dos professores em realizar um curso de 

aperfeiçoamento e as contribuições do curso de formação continuada de professores – em 

especial o Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Professores de Ciências, 

oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 2013, onde além de ter sido 

convidado a participar da validação do curso pela SEE-SP (EFAP e CGEB), pude ser 

formador dos professores da DER Leste 1. 

Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa envolvendo um estudo mais 

aprofundado com dois professores de Ciências, que participaram do Curso MGME e que 

lecionam Ciências numa escola pública paulista da Zona Leste de São Paulo 

Tentamos destacar, compreender e analisar, por meio de um estudo documental, as 

políticas de formação continuada de professores. Os dados apresentados nesta pesquisa 

basearam-se em entrevista individual com os professores, destacando a percepção dos 

mesmos em relação ao curso e à sua prática em sala de aula. 

Iniciou-se com um questionário para traçar o perfil dos professores; posteriormente, 

em momentos diferentes, ocorreram as entrevistas com os seguintes temas: família, moradia, 

lazer, formação pessoal e acadêmica, trabalho, dificuldades e desafios da profissão, a 

formação continuada na visão dos professores, o Currículo do Estado de São Paulo e, 

finalmente, as contribuições do Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de 

Professores de Ciências. A pesquisa foi apresentada aos entrevistados sem que eles soubessem 

quais eram os objetivos da pesquisa. 

 

4.1 LOCAL DO ENCONTRO PRESENCIAL E DA DIRETORIA DE ENSINO 

PESQUISADA 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da Diretoria de Ensino Região Leste 1. A 

referida Diretoria de Ensino está localizada na região do Bairro do Tatuapé. Possui três 

prédios, um com dois pavimentos, onde se concentra o setor administrativo. No térreo 

encontramos: Centro de Recursos Humanos, Núcleo de Administração de Pessoal, Núcleo de 

Frequência e Pagamento, Núcleo de Vida Escolar, Centro de Informação Educacional e 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjD8eecp9THAhUBjpAKHQqoB4E&url=http%3A%2F%2Fdemogimirim.edunet.sp.gov.br%2FCIE.html&ei=pMzkVcOPIoGcwgSK0J6ICA&usg=AFQjCNEmXCKFZS_GYuF8b5rMr5E9dhDFbw
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Gestão da Rede Escolar, Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula e o Plantão de 

Supervisores. No primeiro andar temos: sala da equipe de Supervisão de Ensino, Assistência 

Técnica, Núcleo de Apoio Administrativo, Núcleo de Informática Educacional e Tecnologia e 

sala do Dirigente Regional de Ensino. No prédio ao lado temos: Núcleo de Finanças, Núcleo 

de Obras e Manutenção Escolar, Núcleo de Compras e Serviços, Núcleo Administração e 

Centro de Administração/Financeiro e Infraestrutura. O Setor Pedagógico, denominado 

Núcleo Pedagógico funciona em outro prédio, localizado no bairro Guilhermina – Esperança. 

A jurisdição da DER Leste 1 compreende os bairros: Cangaíba, Ermelino Matarazzo, 

Itaquera, Penha, Ponte Rasa, São Miguel, Vila Jacuí. Foi no Núcleo Pedagógico da DER 

Leste 1, nas salas de aula, que ocorreram os encontros presenciais e na sala de 

videoconferência o Seminário Descentralizado de Boas Práticas: Melhor Gestão, Melhor 

Ensino – Formação de Professores de Ciências, em dezembro de 2012. 

 

4.2 UNIDADE ESCOLAR 

 

A pesquisa foi realizada na unidade escolar em que trabalho. A mesma foi fundada em 

2 de dezembro de 1969.A Escola Estadual Deputado Raul Pilla localiza-se no Parque 

Cruzeiro do Sul, bairro de São Miguel Paulista, na periferia da Região Leste de São Paulo. A 

clientela é composta de alunos moradores de bairros próximos à escola, bem como de bairros 

distantes, como Itaim Paulista, Itaquera, Artur Alvim, entre outros, sendo que estes dados são 

constatados pelo número de alunos que utilizam o transporte escolar e/ou ônibus (cerca de 

20%). 

Em 2013, a escola passou por uma reorganização ideológica e pedagógica quando 

deixou de ser Escola de Tempo Integral (ETI) para participar do Programa Ensino Integral 

(PEI), tendo como principal objetivo a formação do aluno protagonista, no qual o jovem vai 

se tornando autônomo à medida que é capaz de avaliar e decidir com base nas suas crenças, 

valores e interesses; vai se tornando solidário diante da possibilidade de envolver-se como 

parte da solução e não do problema em si; competente para compreender gradualmente as 

exigências do novo mundo do trabalho e preparado para aquisição de habilidades específicas 

requeridas para o desenvolvimento do seu Projeto de Vida.  

Para formar o jovem idealizado, a prática de todos os educadores da EE Dep. Raul 

Pilla deve ser modificada de modo que este jovem seja tratado como fonte de iniciativa, não 

sendo passivo no processo pedagógico. Para tanto, toda a equipe escolar deve se empenhar em 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjD8eecp9THAhUBjpAKHQqoB4E&url=http%3A%2F%2Fdemogimirim.edunet.sp.gov.br%2FCIE.html&ei=pMzkVcOPIoGcwgSK0J6ICA&usg=AFQjCNEmXCKFZS_GYuF8b5rMr5E9dhDFbw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjABahUKEwjUlKqWptTHAhXLkZAKHd5WCXI&url=http%3A%2F%2Fdeitarare.educacao.sp.gov.br%2FPaginas%2FEstrutura%2FNRM.aspx&ei=isvkVdSnIMujwgTeraWQBw&usg=AFQjCNGwI_3IARYjCAa_-ggsrFwCVJeJvA
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propostas pedagógicas que articulem disciplinas da Base Nacional Comum e disciplinas da 

Parte Diversificada, a fim de apoiarem na elaboração e consecução dos Projetos de Vida dos 

alunos. Portanto, o processo de aprendizagem dos estudantes é fonte inesgotável de estudos, 

especialmente quanto aos resultados alcançados nos últimos anos, com a finalidade de se 

detectar os dificultadores e facilitadores no avanço ou não dos níveis de proficiência, 

observados após análise das avaliações internas (AAP e avaliações bimestrais) e externas 

(Saresp e Saeb). É notório o progresso da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática 

nos dois últimos anos, quando se deu um “salto” na diminuição percentual de alunos com 

nível de proficiência abaixo do básico, além de se alcançar, plenamente, as metas 

estabelecidas pelo Idesp. Contudo, a grande expectativa ainda se concentra na busca de 

metodologias que ajudem no avanço da aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles 

que se encontram com o nível de proficiência básico, no qual está quase a totalidade dos 

estudantes desta Unidade Escolar. Porém, o maior desafio da equipe escolar está em planejar 

estratégias, metodologias e sequências didáticas que possibilitem encaminhamentos 

específicos para recuperar e nivelar habilidades básicas, mas essenciais ao processo e avanço 

da aprendizagem, a fim de dar conta no desenvolvimento de habilidades previstas para o 

ano/série, já que após sondagem diagnóstica constatamos que 5% dos alunos não se 

apropriaram do sistema alfabético da escrita (condição básica para que o educando leia e 

escreva com autonomia) e 27% encontram-se com defasagem na alfabetização da linguagem 

matemática. Concluímos este relato apontando as expectativas da comunidade 

(pais/responsáveis) que tem em seu entendimento que a escola que possui bom ensino é 

aquela que possui professores bem preparados e que proporcionem aos seus alunos condições 

adequadas para desenvolverem diferentes habilidades e competências.  

Considera como mais importante uma aprendizagem que culmine em bons resultados 

nas avaliações internas e externas, e ainda se preparem para a continuidade dos estudos com 

sucesso e efetivamente atuantes nas práticas sociais. Sendo assim, esta Unidade Escolar 

objetiva para o ano de 2015, alcançarmos os anseios da comunidade por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e de vivências enriquecedoras, pautados em seu Plano de 

Ação e garantidos neste Programa de Ação por cada um dos profissionais, a fim de alinharem 

sua atuação às diretrizes do Programa Ensino Integral. 

Segundo documentos da SEE-SP, o Programa Ensino Integral possui quatro princípios 

educativos fundamentais para orientar a constituição das suas metodologias, sempre tendo 

como referência a busca pela formação de um jovem autônomo, solidário e competente. São 
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estes os quatro princípios: a Educação Interdimensional, a Pedagogia da Presença, os 4 Pilares 

da Educação para o Século XXI e o Protagonismo Juvenil. Na operacionalização desse 

modelo pedagógico, a escola terá currículo integralizado e diversificado, com matriz 

curricular flexível, e as aulas e atividades complementares se desenvolverão com a 

participação e a presença contínua dos estudantes, professores e equipe gestora em todos os 

espaços e tempos da escola. 

Neste modelo de escola, a gestão do Programa Ensino Integral tem um papel muito 

importante, pois necessita possuir instrumentos de gestão que permitem acompanhar e 

monitorar o trabalho pedagógico e formular planos de formação continuada para a equipe 

escolar. 

A equipe gestora e administrativa da escola é formada por uma diretora, um vice-

diretor, uma professora coordenadora do Ciclo II, três professores coordenadores de área, um 

secretário, quatro agentes de organização escolar, um gerente de organização escolar, um 

agente de serviços e seis funcionários terceirizados. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DOCENTE DA ESCOLA 

 

O corpo docente é formado por 13 professores efetivos e contratados, doze (12) são 

mulheres e apenas um homem, com curso superior completo, porém todos designados, que 

passaram por uma prova seletiva e uma entrevista para compor a equipe de professores, por se 

tratar de uma escola de Ensino Integral. 

Temos três professores de Língua Portuguesa, sendo que uma também leciona Inglês; 

três de Matemática, sendo que dois lecionam Ciências; duas de História sendo que uma 

leciona Geografia; uma professora de Geografia; uma professora de Ciências; uma professora 

de Educação Física; uma de Artes; uma de sala de Leitura. Todos os professores possuem 

aulas atribuídas de acordo com a Base Nacional Comum e Parte Diversificada. 

 

4.4 COMUNIDADE DO ENTORNO ESCOLAR 

 

A população urbana local é formada por migrantes, na maioria, nordestinos. A grande 

maioria mora na região denominada Vila União Nova, um bairro do distrito de Vila Jacuí, 

no município de São Paulo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Jacu%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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O bairro foi formado em 1987, com 260 famílias que se instalaram na área. Hoje, o 

bairro é habitado por cerca de 32 mil pessoas e conhecido, também, por Pantanal já que foi 

construído em uma área de várzea que se estende até um trecho da Rodovia Ayrton Senna. O 

bairro situa-se, mais precisamente, numa área retangular cercada pela própria Rodovia Ayrton 

Senna, paralela à Rua Dr. Assis Ribeiro, na extensão do córrego Jacú, que desemboca no Rio 

Tietê e a Ponte de Cumbica, limite dos municípios São Paulo e Guarulhos 

As famílias apresentam número elevado de filhos e somente uma pequena parcela dos 

pais possui curso superior. A renda mensal das famílias é de um a dois salários mínimos (com 

exceções). Alguns pais possuem trabalho autônomo ou estão desempregados. 

 

4.5 PERFIL DOS DISCENTES 

 

A maioria dos discentes pertence à nova estruturação familiar, que são pais separados 

que formam outra família e muitas vezes a mãe é provedora do lar. Os discentes possuem 

faixa etária de 11 a 15 anos aproximadamente no ensino regular. 

 

4.6 INSTALAÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A unidade escolar possui um espaço amplo e apresenta um prédio bem conservado, 

porém necessitando de uma reforma, sem pichações, sendo dividida da seguinte forma: 

a) Área térrea: 

- 01 sala da diretora; 

- 01 sala do vice-diretor; 

- 02 salas para coordenação; 

- 02 banheiros para diretoria, secretaria, coordenação e professores (um masculino e 

um feminino); 

- 01 sala para funcionamento da secretaria; 

- 01 sala para professores; 

- 01 almoxarifado; 

- 01 sala multiuso (Vídeo e Arte); 

- 01 sala de laboratório para práticas experimentais de Ciências e Matemática; 

- 01 sala de leitura; 

- 01 sala refeitório para os funcionários. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
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b) Pátio coberto: 

- 02 banheiros para alunos (01 masculino e 01 feminino); 

- 02 banheiros com chuveiro; 

- 01 sala para o funcionamento da cantina; 

- 02 salas de aula; 

- 01 cozinha; 

- 01 refeitório com mesas e bancos; 

- 02 mesas de tênis de mesa; 

- 01 mesa de pebolim. 

c) 1º andar: 

- 06 salas de aula, todas com lousa digital; 

- 01 sala arquivo morto. 

d) 2º andar: 

- 06 salas de aula, todas com lousa digital; 

- 01 sala com materiais de educação física. 

e) Área externa: 

- 01 quadra coberta; 

- 01 canteiro; 

- 01 estacionamento; 

- 01 caixa d’água. 

 

4.7 QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

Primeiramente foi realizado questionário, objetivando traçar o retrato dos professores 

participantes.  

Para retratar o perfil destes professores, buscou-se conhecer: o gênero; a idade; estado 

civil; filhos; o número de aulas; a sua situação funcional; os anos de serviço docente; a 

formação inicial; outra formação; renda familiar; moradia; profissão e formação do cônjuge, 

do pai, da mãe; sua rotina diária; atividades nas horas livres e planejamento das aulas. 

Os dois professores retratados são os que ministram aulas de Ciências e que 

participaram do Curso MGME – Formação de Professores de Ciências. 

O questionário dos professores priorizou dois objetivos básicos: compor o perfil dos 

sujeitos e elencar a visão dos professores sobre sua situação funcional e sua formação. 
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4.7.1 Vida pessoal 

 

Os dados extraídos do questionário foram reunidos de modo a ter uma visão desses 

sujeitos sob diferentes perspectivas, conforme verificamos no quadro 2. 

 

Professores Helena Sérgio 

Idade 51 54 

Estado civil Casada Casado 

Filhos 1 2 

Profissão do cônjuge Comerciante/aposentado 

Ensino Médio Técnico 

Esteticista 

Formação técnica 

Profissão do pai Marceneiro 

Ensino Fundamental 

Completo 

Técnico de Eletrônica 

Formação técnica 

Profissão da mãe Prendas Domésticas 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Do lar 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Renda familiar 8000,00 12.000,00 

Número de familiares 2 3 

Moradia Própria Própria 

Atividades nas horas livres Leitura, filmes e exposições. Leitura de jornal, revistas, 

esportes e lazer. 

Quadro 2 – Questionário pessoal 
Fonte: Elaborado pelo Mestrando 

 

O quadro 2 descreve uma amostra composta por uma mulher e um homem, com 

idades que variam de 51 a 54 anos. Os dois entrevistados são casados, sua composição 

familiar sofre uma pequena variação entre um e dois filhos e nenhum possui cônjuges na 

profissão de professor. A profissão dos cônjuges dos dois entrevistados é de ensino técnico, 

sendo um já aposentado e o outro ainda trabalha. Seus pais têm uma variação entre o ensino 

fundamental incompleto a ensino técnico profissionalizante; suas mães possuem ensino 

fundamental incompleto e nunca trabalharam. Possuem uma renda familiar em torno de 10 a 

15 salários mínimos. Todos possuem residência própria e nas horas livres gostam de ler e 

passear com sua família. 
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4.7.2 Formação pessoal 

 

No quadro 3 verificamos a formação básica e acadêmica desses professores. Em que 

tipo de escola estudaram? Faculdade ou Universidade, cursos de aperfeiçoamento ou pós-

graduação. 

 

Professores Helena Sérgio 

Estudou em que tipo 

de escola. 

Pública no ensino fundamental 

Particular no ensino médio 

Pública no ensino fundamental e 

no ensino médio 

Formação 

acadêmica 

Particular Particular 

Curso Ciências/Biologia Ciências 

Instituição Faculdades São Judas Tadeu  Organização Mogiana de 

Educação e Cultura – OMEC 

(UMC) 

Conclusão  1985 1984 

Tipo de curso Presencial Presencial 

Outros cursos: 

Pós-graduação  

Pós-graduação 

- Análises Clínicas – São Judas 

1987 - Presencial 

- Psicopedagogia – São Judas 

2000 – Presencial 

- Ensino de Ciências – USP 2011 

Semi-presencial 

Pós-graduação  

Ensino de Biologia – USP 2011 

Semi-presencial 

 

Aperfeiçoamento A Rede aprende com a rede SEE-

SP 2008-2009 – EAD 

Programa Currículo e prática 

docente SEE-SP 2012 EAD 

Melhor Gestão Melhor Ensino 

Curso 2 e 3 – 2013  

Semi-presencial 

Introdução a Libras 2014 SEE-SP 

– EAD 

Formação para Aprofundamento 

nas Metodologias do Programa 

Ensino Integral –1ª Edição 

2015 – EAD 

A rede aprende com a rede 2008-

2009 SEE-SP EAD 

Melhor Gestão, Melhor Ensino 

Curso 2 e 3 – 2013  

Semi-presencial 

Formação para Aprofundamento 

nas Metodologias do Programa 

Ensino Integral –1ª Edição 

2015 – EAD 

Quadro 3 – Formação pessoal 
Fonte: Elaborado pelo Mestrando 
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Os professores possuem uma formação básica em escolas públicas e particulares, a 

formação acadêmica se dá em universidades particulares nos anos de 1980, os dois fizeram o 

curso de Ciências, com módulo presencial. Verifica-se que a professora possui três pós-

graduações tanto na área da educação quanto na biológica. O professor também possui pós-

graduação na área da educação. Apresentam vários cursos de aperfeiçoamento, todos eles 

oferecidos pela SEE-SP, com duração de 30 a 80 horas, e ainda relataram que estão realizando 

um curso de aperfeiçoamento em Ensino Integral. 

Os professores pesquisados possuem o entendimento de que, no decorrer da sua 

trajetória profissional, teriam que passar por uma formação contínua, pois a formação inicial 

não daria conta, além da utilização das novas tecnologias para o ensino de Ciências. 

Segundo Delors (2001, p. 162), no relatório para a Unesco, 

 

O mundo, no seu conjunto evolui tão rapidamente que os professores, como, aliás, 

os membros das outras profissões, devem começar a admitir que a sua formação 

inicial não lhes basta para o resto da vida: precisam se atualizar e aperfeiçoar os seus 

conhecimentos e técnicas, ao longo de toda a sua vida. [...]. É preciso tentar em 

especial recrutar e formar professores de Ciências e de tecnologia e iniciá-los nas 

novas tecnologias.  

 

Ainda Delors (2001, p. 219) sugere que 

 
A formação em serviço é uma forma de educação permanente altamente 

recomendada, por permitir a todos os membros do corpo docente melhorar suas 

competências pedagógicas, tanto no plano da teoria como no da prática. Esta 

formação em serviço deverá ter em conta a elaboração de programas e a colaboração 

entre as autoridades e os grupos profissionais interessados. Os programas escolares 

devem estar de acordo com os conteúdos de formação dos professores. Os métodos 

pedagógicos, manuais, materiais e apoios didáticos, deveriam ser elaborados 

juntamente com os programas. Seria bom, sobretudo, recorrer ao computador e a 

outros meios de comunicação para facilitar o processo de ensino e de aprendizagem.  

 

Como Delors (2001) apresenta, os professores pesquisados acreditam que a formação 

continuada lhes dará conhecimento e aprofundamento entre a teoria e a prática. 

 

4.7.3 Vida funcional 

 

No quadro 4 verificamos a vida funcional desses professores, suas cargas horárias, 

tempo magistério, como eles se sentem lecionando em escola pública e a respeito de sua 

remuneração. 
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Professores Helena Sérgio 

Carga horária 40 horas semanais 60 horas semanais 

Carga suplementar Não  Não/Possui dois cargos  

Cargo/Função Efetivo OFA/Efetivo 

Tempo na unidade 5 meses 2 anos 

Disciplina ministrada Ciências/Matemática Ciências/Matemática 

Tempo no magistério 22 anos 27 anos 

Como se sente na rede 

pública 

Gosto muito do que faço 

do meu trabalho como um 

desafio a ser transposto 

todos os dias, pois lidamos 

com pessoas em formação, 

o que nos leva a refletir 

sobre nosso papel em sala 

de aula. 

Gosto muito, porém os 

alunos não têm interesse 

em estudar. 

Remuneração  Se compararmos nossa 

formação com escolas 

particulares ou outros 

países, se torna baixa, 

apesar de ser o pilar de 

todas as profissões. 

Baixa 

Planejamento das aulas Sempre, não consigo me 

desligar. 

Diariamente, faço o 

planejamento para os dois 

dias subsequentes. 

Quadro 4 – Vida funcional 
Fonte: Elaborado pelo Mestrando 

 

Os dois professores em questão possuem carga máxima, ou seja, 40 horas semanais, 

sendo que um deles tem dois cargos na rede, um efetivo e o outro contratado, por este motivo 

possui uma carga horária de 60 horas semanais. Nenhum deles tem carga suplementar. Na 

unidade escolar em que atuam hoje, possuem de 5 meses a 2 anos de trabalho, não podemos 

esquecer que são professores designados (Escola de Ensino Integral). Os dois lecionam 

Matemática e Ciências. São professores experientes, com uma variação de 22 anos a 27 anos 

dentro da carreira do magistério público. Os dois alegam que gostam muito do que fazem 

porém verificamos uma angústia em relação à baixa remuneração atual. Planejam suas aulas 

diariamente. 

Segundo Huberman (1992, p.42), os professores nesta fase das suas carreiras, seriam, 

assim, os mais motivados, os mais dinâmicos, os mais empenhados nas equipes pedagógicas 

ou nas comissões de reforma que surgem em várias escolas. 
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Por ser a fase mais longa, Huberman destaca que os professores podem ser 

classificados em três tipos: 

a) professores que investem no seu desenvolvimento profissional e buscam 

diversificar suas metodologias e estratégias a fim de aprimorar seu trabalho e, para 

tanto, se especializam em cursos de formação continuada; 

b) professores que se identificam com a área administrativa; 

c) professores que não se adaptaram e vão diminuindo o número de aulas, muitas 

vezes, abandonam a profissão ou, por possuírem uma estabilidade profissional, 

mantêm o mínimo de aulas e exercem outra profissão paralelamente. 

Os dois professores que participaram desta pesquisa ainda se encontram nesta fase de 

motivação, pois continuam arduamente realizando cursos de formação continuada e a procura 

de novas posições dentro da carreira. Isso se verifica quando os mesmos se candidatam a 

trabalhar no Programa Ensino Integral.    

 

4.8 ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram previamente agendadas, sendo que cada uma foi realizada em dias 

diferentes e o processo ocorreu dentro da unidade escolar. 

A entrevista semiestruturada foi realizada inicialmente com dois professores. A 

entrevista com os professores foi categorizada em: Visão do Professor, formação continuada, 

currículo Oficial do Estado de São Paulo e a apropriação do Curso Melhor, Gestão Melhor 

Ensino – Formação de Professores de Ciências. 

Inicialmente, foi analisado a respostas obtidas dos dois professores em entrevista em 

relação à Visão do Professor, obtendo a visão e como os professores expressam este impacto 

em seu cotidiano no ambiente escolar. 

 

4.8.1 Visão do professor 

 

Elencamos uma série de questionamentos sobre a visão dos professores, referentes às 

dificuldades, facilidades, avanços, desafios, planejamento das aulas, participação dos alunos. 
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Como você vê o seu trabalho em frente às dificuldades? 

Helena Sérgio 

Olha. Todos os dias eu vejo o meu trabalho 

como um desafio, porque as crianças não são 

iguais, as salas são heterogêneas, então eu 

encaro meu trabalho como um desafio a ser 

transposto a cada aula, não e nem a cada dia, 

e a cada aula, assim a escola tem muitas 

realidades diferentes, então eu encaro dessa 

maneira. 

 As dificuldades em que sentido. As 

dificuldades em sala de aula como professor 

um dos grandes motivadores e o desinteresse 

que os alunos, enquanto prestar atenção, se 

concentrar, haja vista que a minha disciplina 

ela requer uma concentração para o aluno 

poder entender toda aquela sequência. É o 

que falta; isto é, também há falta de 

maturidade dos alunos... isso, por ser ensino 

fundamental ainda são muitos imaturos. 

 

Quanto as facilidades? 

Helena Sérgio 

A tecnologia ajuda muito, porque você tem 

vídeo, você tem um datashow na sala de 

aula...Estou falando daqui, a escola de ensino 

integral. Então, veio facilitar muito o meu 

trabalho.  

As facilidades assim é... alguns estão abertos 

para quererem aprender. Eles ouvem quando 

você procura esclarecer alguma pergunta 

deles. Eles prestam atenção, alguns correm 

atrás querendo aprender, mas são poucos. 

 

O relato dos professores que encaram seu trabalho como um desafio nos remete ao 

pensamento de Freire (2010). É importante a ideia de que aquele que ensina deve se 

conscientizar de que ensinar é criar possibilidades para a sua própria construção. É uma ação 

e não simplesmente um ato de transferir conteúdos para formar. 

 

Se não fosse a escola de ensino integral? 

Helena  Sérgio  

Aí a gente... seria um pouquinho mais difícil, 

um pouquinho menos de recurso, mas ainda 

daria para fazer. Eu acho assim – não sei se 

estou até sendo antiética – mas do preparo do 

professor, porque mesmo na outra escola que 

O professor não quis responder 
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eu estava eu fazia o possível para alcançar, 

de várias maneiras o aluno. Seja por um 

vídeo, uma imagem, um texto escrito, uma 

leitura compartilhada; de todas as maneiras 

eu tentava atingir o aluno. 

 

Em relação aos avanços? 

Helena Sérgio 

Aqui nesta escola. Eu acho assim que a 

minha formação está me ajudando muito, 

entendeu. É porque, assim, eu não parei no 

tempo. A cada ano eu faço um novo curso, 

que eu gosto muito de aprender. 

 

Os avanços eles são.... Eles são muito, muito 

lentos. Os avanços eles são progressivos, mas 

eles poderiam ser mais velozes, né. Então, 

você acaba segurando um pouquinho, freando 

um pouco a sua sequência, porque senão eles 

não acompanham, porque as defasagens às 

vezes de uma sala de aula, elas acabam 

ficando evidente. Então, você tem uma sala 

totalmente heterogênea, onde alguns, eles 

poderiam aprender mais, mas você não pode 

lá na frente por conta dos outros. Então você 

tem que manter o meio termo. 

 

Isso eu poderia colocar então também como um desafio, o seu desafio como um 

profissional?  

Helena Sérgio 

Isto, porque temos que encaixar a formação e 

o profissional, para aplicar o que a gente vem 

se formando, a formação no profissional. 

Então, é este desafio, também porque temos 

que fazer duas coisas ao mesmo tempo: a 

formação e a aplicação daquele novo estudo 

que a gente aprendeu. 

Desafios... eu creio que os desafios assim na 

sala de aula, eles vêm de encontro a um 

apoio a um apoio dos pais em casa, para que 

eles reconheçam que somente através do 

ensino do aprendizado eles vão ser alguém 

na vida. Isso ajudaria muito a nós; fazemos 

ao mesmo tempo papel de pais dentro da sala 

de aula e aí você perde muito tempo com isso 

e o conteúdo acaba ficando, nem um pouco 

prejudicado, fica em segundo plano. 
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Pode-se perceber que os dois professores entrevistados, em relação às dificuldades, 

facilidades, avanços e desafios, possuem uma diferença no modo de pensar. A professora 

visualiza a dificuldade como um desafio para o seu trabalho, enquanto o professor já acredita 

na falta de interesse dos alunos em relação à escola. Nas facilidades foi citada a tecnologia 

como um suporte essencial e o interesse de alguns alunos também. Os professores descrevem 

que os avanços nos alunos podem ser lentos, mas o auxílio da família no contexto escolar 

poderá ajudar. A formação dos professores e a aplicabilidade em sala de aula é essencial para 

o desenvolvimento do profissional. 

Com base na percepção dos professores, Day (2001) descreve que os professores 

constituem o maior trunfo dentro das escolas. Portanto, os avanços podem ser lentos, mas são 

visualizados no decorrer do processo. Para ele, 

 

O pensamento e a ação dos professores constituem o resultado da interacção entre as 

suas histórias de vida, a sua fase de desenvolvimento profissional, o cenário da sala 

de aula e da escola e os contextos amplos, sociais e políticos nos quais trabalham. 

As salas de aulas estão cheias de alunos com diferentes motivações e disposições 

para aprender, com distintas capacidades e provenientes de meios socioculturais 

diversos. Ensinar é, por isso, um processo complexo. (DAY, 2001, p. 17). 

 

Nesse sentido, Imbernón (2011) ressalta uma série de razões para crer que o caminho 

da profissionalização dos docentes encontra-se cheio de crateras e areias movediças. 

Sabemos das grandes dificuldades que os professores enfrentam no seu dia a dia, o 

descontentamento da profissão, ausência dos pais na educação de seus filhos, universalização 

do ensino, desvalorização do profissional, condições precárias de ensino. 

Como vimos, a visão do professor em relação à prática escolar é bem complexa. Fica 

claro que diversos aspectos que envolvem esta área estão relacionados com fatores externos, 

ou seja, de fora da escola. Nesse caso, o que o professor está propondo é a 

corresponsabilidade entre a escola e os pais. 

 

O que você acha da disciplina que ministra? 

Helena  Sérgio 

Ah! Pra mim vou resumir em uma palavra 

só: “MAGICA”, porque ela engloba muita 

coisa. Tanto é que assim no ensino 

fundamental II é Ciências e lá na frente no 

ensino médio são três áreas: Química, Física 

Eu ministro Matemática e Ciências, né. Mas 

como minha formação é em Ciências, eu 

acho fascinante. É uma pena que os alunos 

ainda não, não conseguiram enxergar o 

fascínio que tem na área de Ciências. 



117 

 

 

e Biologia e tudo envolve Ciências, 

absolutamente tudo, desde o nascimento do 

homem até a morte, tudo ciência, então por 

isto que ela é MÁGICA. 

 

Como podemos observar na fala da professora, o magistério, apesar de tudo, ainda é 

uma profissão apaixonante, principalmente quando ela diz que sua disciplina é “MÁGICA”. 

No entanto, sabemos que boa parte dos professores não está suficientemente preparada e 

comprometida para o bom desempenho da profissão. 

 

Você acha que ela é útil para a vida dos alunos? Em que? Acha que eles percebem isso? 

Helena  Sérgio 

Imprescindível, porque aí ele vai passar a 

entender o que acontece com ele no dia a dia. 

Sim. Percebe. A gente fazendo a ligação, o 

contexto, contextualizando o que eles 

aprendem na sala de aula, ao dia a dia deles, 

então dá pra fazer bem esta ligação. 

Com certeza na manutenção da higiene, 

higiene do seu corpo em geral, do 

conhecimento do funcionamento do seu 

organismo, como que funciona seu corpo. 

Então, através disso tudo... ele sabendo como 

que funciona o seu corpo, ele praticamente 

ele já... dependendo do que ele tá sentindo, 

ele já tem mais ou menos um caminho. Puxa 

vida, né, tô sentindo isso, mas por conta do 

que aconteceu aqui, do que eu comi, no caso 

da minha alimentação, do meu cuidado com 

a saúde, com a limpeza, e também na 

prevenção lá na frente, um pouco mais pra 

frente, de doenças, né, das DSTs. Saber o que 

causa, como se prevenir e ter até uma 

conversa em casa, que é o que os pais 

infelizmente ficam com receio e acham que 

nós temos que ensinar isto para eles. Assim, 

começar essa conversa que deveria ser feita 

em casa. Ah, eles percebem, quando você 

aborda um determinado tópico, né. E aí 
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quando eles já ouviram falar, né, eles 

comentam “poxa, professor, outro dia vi uma 

reportagem sobre isso”. E tal e aí ele acaba se 

interessando, porque ele viu em meios de 

comunicação. Aí, como ele nunca ouviu, pra 

ele, como é novidade, ele acha que não tem 

muito, muito sentido, muito valor a ele, não 

valoriza naquele ponto. Basta ele ficar 

sabendo o que aconteceu com alguém, aí ele 

começa... já acende uma luzinha de alerta. Aí 

ele começa a dar valor pra isso. 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ensino de Ciências, na escola fundamental, 

possibilita ao estudante a apropriação de conceitos e procedimentos da Ciência, 

 

[...] pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação 

das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e valoração 

dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para a compreensão 

dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações, para a reflexão sobre 

questões éticas implícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia 

(BRASIL, 1997, p.24). 

 

Os professores entrevistados relatam que sua disciplina é “mágica”, conseguem 

abordar questões desde o nascimento do homem até a sua morte. Uma disciplina fascinante.  

 

Qual a participação dos alunos em suas aulas? 

Helena Sérgio 

A participação é massiva. Eles bombardeiam, 

assim, de perguntas o tempo todo. Esses 

oitavos anos que eu peguei aqui nessa escola 

eu acho muito legal, porque eles sugam todo 

o conhecimento que a gente tem, e se por 

acaso acontecer de eu não saber alguma 

coisa, não ter conhecimento naquele 

momento, eu vou lá, pesquiso e trago a 

resposta pra eles.  

Participação dos alunos em sala de aula. Eu 

tenho aí infelizmente a minoria que participa, 

aqueles que se interessam. Infelizmente, aí, a 

gente aí, em porcentagem, eu vou atribuir 

uns 30 a 40 por cento, em termos de 

participação efetiva...efetiva, né. 
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A participação dos alunos nas aulas de Ciências, quando bem planejadas e 

contextualizadas, é efetiva e colaborativa; porém o professor relata que nem todos os alunos 

querem participar de suas aulas. Através de seu discurso pode-se ver que ele não está 

conseguindo se dar conta das necessidades dos alunos e isso dificulta que o aluno se interesse 

pela aula. 

 

Em que momento você planeja suas aulas? 

Helena Sérgio 

Em casa. Em casa, eu assim, eu faço a 

maioria das coisas, porque aqui na escola a 

gente tem tempo né, mas sempre tem uma 

coisa ou outra que a gente acaba dispersando. 

Então em casa eu tenho o meu momento. 

Então é aquele momento que eu paro, monto, 

pesquiso, pra tornar a aula mais atrativa, 

mais agradável, mais participativa, 

desafiadora. 

O planejamento das minhas aulas. Olha 

como nós trabalhamos com o guia de 

aprendizagem, eu coloco no data show, né, o 

conteúdo, as habilidades que eles deverão 

desenvolver, né, os assuntos, os tópicos, e 

mostro para eles: “olha nós estamos aqui, nós 

pretendemos até o final deste mês chegarmos 

até aqui”. No final do bimestre nós 

pretendemos caminhar mais para que eles 

entendam como é o processo e que esse 

processo ele faz sentido no dia a dia nas 

aulas pra ele ter assim o sentido daquilo que 

Ele tá aprendendo porque eu tô aprendendo 

para que aí ele vê o sentido, uma amarração 

entre o conteúdo. Olha! Eu planejo minhas 

aulas nas horas que eu tenho aqui, né, e em 

casa uns dois dias antes eu planejo, né. As 

aulas que vou ter de segunda a sexta, quando 

chega na sexta da semana anterior, eu já 

planejo a aula segunda e terça e assim 

sucessivamente. 

 

Como eles, em sua opinião, visualizam o planejamento de suas aulas? 

Helena Sérgio 

Olha.  Além, eu falo, eu sou muito franca Sim, por estar numa escola de ensino integral 
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com eles, sempre trago tudo preparado pra 

eles, não sou assim imediatista. Assim, o que 

vou dar hoje, eu já deixei bem claro no 

primeiro dia que entrei na sala de aula, e eles 

percebem, né, porque eles vem às vezes fazer 

uma pergunta. Aí eu falo, “nós vamos 

encontrar isso na página tal”, e eu falo “tenha 

paciência, que nós vamos ver esse assunto”. 

E os guias, nós fazemos os guias, os planos 

de aula, então tudo é passado para o aluno e 

eles vão acompanhando, pois eles têm..., o 

representante das salas tem os guias de 

aprendizagem. 

porque eu também leciono em outra Unidade 

Escolar que é regular, mas lá nós não usamos 

o guia de aprendizagem. Lá apenas faz no 

início do ano nosso planejamento e 

infelizmente não é passado para o aluno 

assim como é passado daqui; é seu 

diferencial da Escola de Ensino Integral 

 

Os professores relatam que o planejamento de suas aulas é fundamental, pois há 

necessidade da contextualização dos conteúdos com o conhecimento dos alunos. 

Nesse sentido, Gimeno Sacristán (1998), corrobora quando diz que planejar o 

currículo é lhe dar forma e sentido. Para ele, 

 

[...] o professor/a que prepara um plano para um curso, um trimestre ou uma 

jornada escolar, ou quando confecciona materiais próprios sobre uma unidade 

didática concreta e prevê o uso que vai lhes dar, realiza também um plano do 

currículo e de sua prática. [...] quando o professor/a planeja encontra-se diante de 

uma opção ou dilema muito genérico: é preciso ensinar a certos alunos/as, 

simplesmente, ou seja, é preciso desenvolver um currículo. (GIMENO 

SACRISTÁN, 1998, p.213e 277). 

 

Os professores, em seus planejamentos, fazem com que o currículo e seus conteúdos 

se aproximem da prática concreta, do conhecimento dos (as) seus (suas) alunos (as) e das 

condições do meio em que trabalham. Como nos lembra Gimeno Sacristán (1998, p.279), é 

uma atividade profissional em que os docentes devem pôr ideias, teorias, finalidades e 

experiência prática. O plano torna-se um momento privilegiado de potencial comunicação 

entre o pensamento e a teoria com a ação. 
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4.9 FORMAÇÃO CONTINUADA NA VISÃO DOS PROFESSORES 

 

Na perspectiva da formação continuada, Imbernón (2011)contribui para fundamentar a 

reflexão sobre a prática e a teoria, a troca de experiências entre os pares, o encontro de 

diversos professores e a importância da formação continuada. 

Imbernón (2011, p. 50-51) destaca cinco grandes linhas na formação continuada: 

 

1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade. A capacidade do 

professor de gerar conhecimento pedagógico por meio da prática educativa. 

2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos 

os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 

professores. 

3. A união da formação a um projeto de trabalho. 

4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, 

o sexismo, a proletarização, o individualismo, o pouco prestígio, etc., e práticas 

sociais como a exclusão, a intolerância etc. 

5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho 

conjunto para transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência 

de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.   

 

No depoimento dos professores verificamos que a formação continuada é muito 

importante para a evolução profissional, além de contribuir para a atualização do seu 

conhecimento. 

 

Qual a sua concepção (conceito) de formação continuada?  

Helena Sérgio 

Olha, é como eu falei...A ciência, ela não tem 

fim, é uma roda de descobertas. Então, a 

formação, ela é importante, tanto é que abriu 

aí um novo curso e eu já me inscrevi em 

Ciências. Então, Ciências... sempre têm uma, 

alguma novidade, alguma inovação que é 

preciso levar ao aluno. E a gente vai ter 

quando, isso, nos cursos de formação? Então, 

é importante.  

Formação continuada. A minha concepção, o 

próprio nome diz, formação continuada, é 

uma continuação, é praticamente assim, um 

reforço sobre, de assuntos novos que vão 

surgindo na minha área e também voltados 

para área de ensino em geral entro na minha 

disciplina e também no processo pedagógico, 

né. 
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Esse curso que você acabou de falar é da SEE-SP ou particular? 

Helena Sérgio 

Da SEE-SP Da SEE-SP 

 

Qual a sua pretensão ao participar de curso (s) de formação continuada? 

Classifique em grau de importância, de acordo com o estabelecido: 

Total importância - grande importância - média importância - menor importância 

Helena Sérgio 

Atualização de conhecimentos específicos de 

determinada área – Total importância. 

Atualização e práticas didático-pedagógicas 

– Também total importância.  

Melhoria de formação profissional como um 

todo – Total. 

Obtenção de ganho compensatório (salário) – 

Ah, às vezes, a gente nem visa tanto isto 

porque pra mim o que importa mesmo é o 

conhecimento– Menor importância. 

Atualização de conhecimentos específicos de 

determinada área – Total importância. 

Atualização e práticas didático-pedagógicas 

– Total importância também. 

Melhoria de formação profissional como um 

todo – Total importância. 

Obtenção de ganho compensatório (salário) – 

Total importância, também, nós trabalhamos 

em cima disso e queremos ser reconhecidos 

como tal. 

 

Conforme Imbernón (2010, p. 45), 

 

Não podemos evitar o pensamento de que a formação continuada dos professores 

não pode se separar das políticas que incidem nos docentes. Se quisermos que tal 

formação seja viva e dinâmica, além de útil, é claro, devemos uni-la a uma carreira 

profissional ou a um estatuto da função docente que inclua incentivos profissionais e 

promoções, verticais em diversas etapas e horizontais e uma mesma etapa, e que 

recompense ou, ao menos, não castigue aqueles que se dedicam mais para um 

melhor funcionamento das instituições de ensino e de sua prática docente, não 

apenas de forma individual, mas também, coletivamente. Enfim, aqueles que 

realizam práticas alternativas de formação e inovação.  

 

Verificamos, nos relatos dos professores, a relação dos cursos que eles realizam, 

principalmente aqueles oferecidos e certificados pela SEE-SP, que lhes concede o direito a 

evolução funcional. 

 

Quais as contribuições que a formação continuada trouxe para sua prática educacional? 

Helena Sérgio 

Olha, um dos últimos cursos que eu fiz, que 

fosse o MGME, me deu assim outra visão 

Eu acho que, com relação a esses cursos aí, 

ela traz muito assim a vivência de cada um e 
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das sequências didáticas, entendeu. Porque a 

gente lá... foi muita a troca... Então, eu 

planejava de um jeito, uma colega via de 

outro jeito, aí nós trocávamos muita 

informação, né. Então, as situações de 

aprendizagem, as sequências, eu passei a 

ministrar de outra maneira, porque eu tenho 

uma visão e o colega tem outra. Então, poxa, 

olha, “daquele jeito é mais legal, vou 

aplicar”. Por exemplo, esse curso MGME foi 

fantástico, porque foi uma troca, foi uma 

troca importante na minha concepção de 

ministrar aula, de sala de aula. Essa troca 

entre os pares, entre os professores da própria 

área, uma troca de experiência. 

as novas situações que são abordadas, que 

nós devemos abordar em sala de aula...onde 

abre um leque para nós, porque às vezes você 

fica achando que a sua aula ela está de 

acordo com aquilo, de acordo com o que 

você acha, de acordo com a sua concepção. 

Quando você vai para uma orientação 

técnica, uma formação, aí, aí você verifica 

com seus pares as experiências deles e aí 

você fala “poxa vida, porque eu não utilizo 

isso?”, e aí você passa a utilizar também, 

uma troca de experiências. 

 

Os professores relatam que em todo curso realizado há sempre a troca de experiências 

entre os professores, possibilitando uma discussão sobre a realidade local de cada escola e 

abre um leque de conhecimento para a realização de um planejamento com um olhar 

diferente. 

Percebe-se, na fala dos referidos professores, que a formação continuada proposta 

emerge como atualização científica, didática do professor, dando maior ênfase à atualização 

de conhecimentos para melhorar a sua prática. É o que Imbernón (2010) denomina de tradição 

na formação continuada, ou seja, consiste na atualização dos professores com vista à ação 

prática.  

 

A formação continuada da qual participa está ligada diretamente a sua função atual? 

Helena Sérgio 

Total, sempre. Sempre. Formação continuada que eu estou tendo. 

Olha! Desse segundo cargo que eu tenho na 

escola normal, regular, diferenciada dessa 

nossa aqui, eu me efetivei o ano passado e 

estou fazendo aquele estágio probatório. 
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Curso de formação, agora, é, nós iremos 

começar um curso, acho que daqui a algumas 

semanas, voltado para o ensino integral, né, 

e, mas assim é, em função das minhas aulas, 

é, esse ano nós não tivemos. Eu não tive 

orientação voltada pra isso por conta de 

verbas que não foram disponibilizadas e aí 

esses cursos não foram oferecidos para mim, 

pelo menos na minha área. 

 

Considera que as Orientações Técnicas (OT) se constituem formação continuada? 

Helena Sérgio 

Aquelas feitas na DER e nos ATPC. Todas. Eu 

acho assim, toda formação, OT ou reunião que 

a gente tem é para formação do professor, aí 

essa formação que a gente recebe, esse 

conhecimento, tem que ser aplicada na escola. 

Sim, com certeza. 

 

Considera que a participação em Seminários se constitui formação continuada? 

Helena Sérgio 

Também... que foi o caso do MGME. É que a 

gente, que nós apresentamos os trabalhos, e aí 

eu e mais duas meninas tivemos nossos 

trabalhos selecionados. A partir do quê? Do 

seminário descentralizado. E depois nós fomos 

levar para uma instância maior que foi o 

seminário centralizado, em Águas de Lindóia. 

Não participou do Seminário. 

 

Em sua opinião, qual a carga horária mínima para um curso de formação continuada 

ser eficiente? 

Helena Sérgio 

Olha, poxa vida, é complicado, porque aí 

depende qual é o conteúdo.  Mas eu acho que 

A carga horária mínima...Aí nós temos, no 

caso, aquelas horas que são EAD, no caso a 
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no mínimo de 40 a 60 horas, no mínimo, 

dependendo do conteúdo. Sim, metodologia. 

Metodologia, sim. Ele deveria ser um pouco 

mais longo, aí eu volto a insistir: o MGME é, 

foi mais longo porque desenvolveu mais 

conteúdo, o Redefor também. Tudo bem que 

foi em relação à pós-graduação, mas os dois 

últimos foram assim fora do sério. 

distância, on-line, e você, aquelas onde você 

participa; mas, em termos de horas, nós 

fazemos muitas que nos dão. Aí, 30 horas. 

Mas eu acho o nosso grande problema é o 

tempo, também. Por eu lecionar numa escola 

de ensino integral onde nós ficamos desde as 

7 horas da manhã, 9 horas aí – e tenho meu 

segundo cargo à noite – então, falta muito 

tempo. Eu acho o ideal, pelo menos aí seria, 

aí umas 50 horas, aí, no mínimo, no mínimo 

porque o conteúdo é muito abrangente. 

 

Os cursos de formação continuada devem ser necessariamente presenciais? Justifique? 

Helena  Sérgio 

Olha, se o professor for assim bem 

disciplinado, não há necessidade, mas ele tem 

que ser muito disciplinado, porque eu já fiz 

curso inteiramente on-line e ajudou bastante. O 

ano passado eu fiz o de Libras, por exemplo, e 

achei muito legal. Tudo, a maioria, todos os 

cursos que eu faço é pela SEE-SP. 

A maioria deveria ser presencial, 80 por 

cento deveria ser presencial, justamente pela 

troca dessas experiências, né. Também, e 

você visualiza ali, você tem o contato, é 

diferente do que a distância, fica muito 

subjetivo, depende da pessoa.  

 

Convém destacar que as propostas dos professores a respeito de como o ensino pode 

ser melhorado, a partir da formação continuada que pode ser no formato EAD, mas com 

encontros presenciais, são de extrema importância, em que o professor também passa a ser o 

sujeito principal na sua formação e cada um possa dar opinião sobre seus saberes. 

Verificamos que vale muito ouvir o professor. Ele guarda experiências ricas para 

relatar sobre o exercício da docência, ou seja, sobre seus saberes, sua prática escolar e, ainda, 

sobre a qualidade do ensino. 

 

A SEE-SP dificulta/facilita a participação em cursos de formação continuada? Como? 

Helena Sérgio 

Facilita, é o que eu acabei de falar ou ele faz Às vezes, ela dificulta, entendeu, porque pelo 



126 

 

 

o curso totalmente on-line que facilita que a 

pessoa tem que ser bem disciplinada ou então 

divide uma parte presencial e outra on-line, 

mas ela dá todos os subsídios para que o 

professor possa fazer também. Sempre está 

no site da diretoria, no site da educação, na 

intranet, sempre têm todos os meios 

possíveis para a gente fazer, na escola 

também, nos ATPC, ATPCG, sempre a 

divulgação na escola. 

dia, pelo horário, nós tivemos aí. Em 

encontros anteriores, às vezes, era 

disponibilizado o sábado e o sábado às vezes, 

a você, já, nós temos compromissos 

inadiáveis. Eu creio que muitos acabam não 

participando justamente por conta do dia, né. 

O ideal seria que fosse feito em um horário 

durante o dia que você tem aí para fazer; 

agora, final de semana, durante a semana de 

segunda a sexta. 

 

Após quanto tempo de docência, você decidiu participar de curso(s) de formação 

continuada?  _____anos? 

Helena Sérgio 

Não sei, porque desde que comecei eu faço 

curso. Eu faço um por ano, já tenho 21 anos 

de magistério e sempre procuro fazer um 

curso por ano. 

Em anos, né, e porque eu fiquei aí durante, 

durante praticamente 22 anos...Eu leciono há 27 

anos. Eu fiquei durante 22 anos lecionando à 

noite e trabalhando em uma empresa, privada. 

Então, e os meus cursos, durante o dia, 

praticamente eu não fazia. Só quando eram de 

sábados. Então, esses cursos de formação neste 

período eu fiquei muito tempo; algumas 

orientações que eram dadas à noite, no horário 

que eu tinha na escola, nas escolas anteriores, eu 

participava, mas efetivamente foi depois que eu 

praticamente fiquei somente lecionando... aí 

todos que tiveram eu procuro participar. 

 

Outra questão levantada pelo professor pesquisado são as dificuldades a serem superadas 

para estudar. Diversos fatores contribuíram, dentre eles: as dificuldades financeiras, poucos cursos 

oferecidos, cursos oferecidos fora do horário de aula, cursos oferecidos aos sábados, dois cargos 

no magistério, e ainda, a falta de tempo disponível para a formação continuada. 
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Outros aspectos a acrescentar? 

Helena Sérgio 

Olha, eu só tenho que falar uma coisa: eu 

gosto de aprender, eu encaro tudo como 

desafio. E aí eu faço de tudo para transpor. 

Falhas todo mundo comete, né. Eu sei que eu 

sou uma pessoa muito falha, mas eu gosto do 

que eu faço e gosto muito, mas muito mesmo 

de aprender. 

Olha. É, seria viável se nós tivéssemos um 

cronograma onde através desse cronograma 

você tivesse, no caso, os conteúdos que iam 

ser trabalhados nessas formações pra que 

você, através disso, você se preparasse para 

trocar informações com os outros, com os 

outros professores e procurar subsídios 

também, né. Você já vai com um pré-

requisito sobre aquilo que vai ser trabalhado. 

Eu acho que ficaria melhor. 

 

Os professores destacam a importância da formação continuada na vida profissional 

dos mesmos, porém, como Imbernón (2011) relata, a formação é um elemento importante de 

desenvolvimento profissional, mas não é o único e talvez não seja decisivo. 

No entanto, segundo o autor, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: 

 

O salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas e que 

é exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira docente 

etc. e, é claro, pela formação permanente que essa pessoa realiza ao longo de sua 

vida profissional. (IMBERNÓN, 2011, p. 46). 

 

Na SEE-SP, os cursos oferecidos pela própria secretaria ou pelas DER, devidamente 

autorizados e homologados, podem servir para evolução funcional, acarretando 5% de 

aumento no salário-base dos professores. Isto indica que muitos professores realizam os 

cursos de atualização ou aperfeiçoamento também para garantir um aumento nos seus 

rendimentos. 

Nota-se a opinião dos professores de que os cursos de formação continuada são de 

grande importância para o crescimento profissional e pessoal, além de dar subsídios 

conceituais, metodológicos e didáticos.   

Um dado importante retirado das entrevistas foi o fato de não haver nenhum professor 

querendo parar de participar de cursos de formação continuada. 
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4.10 CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Para você o que é currículo? 

Helena Sérgio 

Eu não sei se eu vou usar palavras certas né, 

mas no caso são as, os conteúdos, é, não 

posso falar de conteúdo, né...são os assuntos 

a serem trabalhados em sala de aula, no 

sentido amplo, né, e a partir daí, desses 

conteúdos, né, a gente vai ampliando o 

conhecimento do aluno com ajuda do que ele 

traz do conhecimento prévio que ele tem. Pra 

mim, currículo seria isso, conhecimento que 

ele tem do cotidiano, é agente trazer para sala 

de aula, fazer uma ligação. 

Pra mim, o que é currículo? Pra mim, o 

currículo é uma, é uma gama de conteúdos 

dentro da minha disciplina. O currículo é 

uma gama de conteúdos que tem que ser 

passado, é para o aluno, para os alunos, onde 

eles possam verificar a importância da 

sequência desse aprendizado, que ele vai ter 

ao longo dos anos, dentro de uma amarração 

dos conteúdos.  

 

Os professores veem o currículo como conteúdos a serem administrados aos alunos, os 

assuntos, os conceitos a serem trabalhados no decorrer do ano letivo. 

Para ratificar a fala dos professores, Gimeno Sacristán (1998, p. 126) descreve: 

 
Não se entenderia a concepção alguma do currículo sem apelar para os contextos nos 

quais se elabora. As diferentes concepções e perspectivas são frutos das opções que 

se tomam no momento de dizer ao que nos referimos com esse conceito; por isso, 

não existe uma única concepção.  

 

Para Sacristán (1998), o termo currículo provém da palavra latina currere, que se 

refere à carreira, a um percurso que deve ser realizado e, por derivação, a sua representação 

ou apresentação. A escolarização é um percurso para os (as) alunos(as), e o currículo é seu 

recheio, seu conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade. 

 

Você conhece o atual currículo da SEE-SP para a disciplina de Ciências? 

Helena Sérgio 

Conheço. Conheço.  Conheço, ele inteirinho 

porque no curso que nós fizemos do Redefor, 

nós estudamos o currículo todinho, o 

Conheço, conheço e utilizo. 
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currículo oficial de Ciências e o MGME 

também a gente vê alguma parte do currículo 

que era um aprofundamento, né, no caso. 

 

Através de que meio obteve esse contato? 

Helena Sérgio 

Foi através de OT em oficinas no núcleo 

pedagógico com o PCNP. 

Orientação para trabalhar o currículo pela 

secretaria. Olha! Pela secretaria, assim nós 

trabalhamos através, através das orientações 

da equipe gestora, da Coordenação, né, que 

essas orientações foram passadas pela 

secretaria, mas nas, nas orientações que eles 

têm, que é passado para nós, mais 

diretamente da secretaria, não. No núcleo, 

sim.  Então foi aquilo que falei da equipe 

gestora, dos coordenadores, nessas 

orientações. Aí, sim.  Do grupo, do grupo de 

gestores. Na Diretoria de Ensino, sim, 

exatamente, na medida do possível era 

fornecido para nós sobre o currículo que era 

trabalhado, pra, para nós, o que nós ficamos 

para dar aquela homogeneidade entre as 

escolas.  

 

Você recebeu orientações para desenvolver seu trabalho com o currículo oficial da SEE-

SP? De que tipo? 

Helena Sérgio 

Eu recebi o caderno do currículo e eu fui me 

apropriar dos conteúdos e das competências 

dos alunos. E no curso do Redefor. Recebi o 

caderno e fui estudar e aí nesse curso do 

Redefor nós tivemos um aprofundamento 

mais sobre ele, um maior aprofundamento. 

Esse currículo eu, nós que, nós temos esse 

contato através daquele livro mesmo do 

currículo, aquele, o pretinho da secretaria da 

educação. 
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Os professores apresentam um conhecimento muito grande em relação ao Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo, pois utilizam em seu planejamento tanto o Caderno do 

Professor como o próprio currículo. 

Segundo Saviani (2003), o currículo pode ser compreendido como a seleção, 

sequência e dosagem de conteúdos da cultura a serem desenvolvidos em situações de ensino-

aprendizagem.  

 

Compreende conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, técnicas, recursos, 

artefatos, procedimentos, símbolos etc. dispostos em conjuntos de matérias/disciplinas 

escolares e respectivos programas, com indicações de atividades/experiências para sua 

consolidação e avaliação. Há quem o considere mera transposição dos saberes/fazeres 

de referência para a sala de aula, mas é sabido que o modo como os elementos 

culturais são organizados em situações escolares apresenta certa singularidade, que 

constitui um tipo peculiar de saber – o saber escolar. Na prática, o currículo tem se 

revelado uma espécie de reinvenção da cultura. Estudos sobre a história do currículo e 

a história das disciplinas escolares demonstram que a produção e veiculação do saber 

escolar seguem trajetórias sinuosas e tumultuadas, num processo de lutas de diversas 

dimensões (SAVIANI, 2003, p.3). 

 

Os dois entrevistados contam que, nos cursos oferecidos pela SEE-SP e nas 

orientações técnicas da DER Leste 1, puderam manusear, conhecer e estudar o Currículo de 

Ciências.  

 

Qual o seu posicionamento em relação ao currículo oficial da SEE-SP da disciplina de 

Ciências? 

Helena Sérgio 

O currículo eu acho ele muito bom, mas em 

alguns aspectos eu achei um pouquinho 

difícil. Porque o aluno deveria trazer um 

conhecimento muito profundo e às vezes ele 

não tem. Então, claro que o currículo você 

não pode seguir só o que está ali; você tem 

que complementar. Eu, no meu caso, eu trago 

textos para complementar; para fazer uma 

leitura, trago exercícios, um complemento 

ele poderia ser um pouquinho mais completo 

e menos difícil, só isso que eu acho. 

Então, do currículo em si, ele é bom, 

bom.  Porque, olha! Nós temos aí, a minha 

disciplina mesmo, ela, a todo o momento, ela 

está vivendo um constante processo. Aí, né, e 

às vezes determinados itens tópicos eles tão 

pouco defasados e nós temos que correr atrás 

do que aconteceu porque nós temos casos 

que acontecem né, quase todo o dia, e o 

currículo em si, ele aborda, mas o que ficou 

às vezes lá pra atrás, aí nos corremos atrás 

disso pra ficarmos inteirados, porque senão o 

aluno ele percebe que você não está 

acompanhando lá no seu dia a dia, pelo uso 
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da internet que ele tem, ele faz algumas 

perguntas do que aconteceu ontem na parte 

medicina da evolução e aí que está 

acontecendo e a gente tem que correr atrás. 

 

Você faz uso dos materiais de apoio (Caderno do Aluno e do Professor) enviados pela 

SEE-SP?  

Helena Sérgio 

Faço, como eu falei, eu sigo o Caderno do 

Aluno, faço uso do Caderno do Professor. 

Faço, faço, uso faço uso em todas as minhas 

aulas utilizo Caderno do Aluno por estar 

numa escola de ensino integral nós temos 

ainda a facilidade que em cada sala tem um 

datashow, a lousa digital, então eu projeto o 

Caderno do Aluno no datashow pra eles 

poderem ir acompanhando. Essa projeção e 

irmos trabalhando em cima e utilizo Caderno 

do Professor como apoio.  

 

Poderia descrever de que forma você os utiliza? 

Helena Sérgio 

Complemento com um texto, exercícios, 

algumas brincadeiras, filmes, que têm a ver 

com os conteúdos. 

Isso mesmo. É claro que a minha utilização desse 

Caderno do Aluno, eu não, eu não sigo linha por 

linha porque o meu conteúdo minha disciplina é 

espiral então você vai e vem, vai e vem, mas eu 

sempre procuro o que explicar para o aluno. Por 

que desse tópico nós vamos para o outro e nós 

vamos retornar ali naquela sequência... aí ele vaie 

vem, mas é utilizado sim.  

 

Em que série/ano, você, professor(a), sente maior dificuldade no desenvolvimento do 

Currículo?  

Helena Sérgio 

É o sexto ano.  Porque eles, assim, pra eles, No desenvolvimento do currículo na série, eu 
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eu acho que é um choque ele saírem de uma 

escola onde tem uma professora só, uns 

professores só, e vêm para outra escola que 

eles têm oito professores. Então eu acho que 

eles ficam assim um pouquinho 

amedrontados. O currículo é aquilo que falei 

anteriormente, ele um pouquinho difícil, às 

vezes, como é trabalhado muito de primeira a 

quarta, mais Português e Matemática, eles 

vêm um pouquinho defasados em Ciências 

da Natureza, então, às vezes, você joga uma 

pergunta pra fazer uma problematização, aí 

eles não conseguem muito assimilar. Então 

eu acho ele um pouquinho difícil, o sexto 

ano. Poderia ser um pouquinho mais fácil e, 

como é que eu posso falar, e não é o “pé no 

chão”, não posso mais falar assim, não. Esse 

termo aí, me fugiu a palavra mais 

simplificado, é assim que ter a ver com 

cotidiano deles. 

entendo que seja em ano, né, sétima série, 

oitavo ano. Esse é o grande dificultador, 

porque não sei se é pela transição da idade 

que eles estão, entendeu. O conteúdo em si é 

um conteúdo legal que ele aborda ali, 

alimentação, né. Mas eles ainda, ainda tão 

naquela fase, não sabem. Acho que pela 

maturidade mesmo. Falta ainda essa 

maturidade que eles começarem a entender 

que esse conteúdo vai se solidificando pra lá 

no ensino médio aí. É no nono ano que ele 

abre um pouquinho mais a cabeça e começa a 

se preocupar com o ensino médio. 

 

 

No ano de 2011, através do PCNP, responsável pela disciplina de Ciências e 

Biologia, foi feito um levantamento a fim de descobrir se havia dificuldades enfrentadas 

pelos docentes no desenvolvimento curricular. Foram elencadas, a seguir, as 

dificuldades mais citada pelos professores do Ensino Fundamental Ciclo II de todas as 

escolas da DER Leste 1. Poderia colocar em ordem crescente as dificuldades para você? 

Helena Sérgio 

 Dificuldade dos alunos para interpretar os 

textos. 

 Pouca diversidade de exercícios. Por esta 

razão trago outros para eles fazerem em 

sala de aula. 

 Falta de materiais, espaço para aulas 

 Dificuldades dos alunos para interpretar 

textos. 

 Livros didáticos fora da proposta 

curricular. 

 Falta de pré-requisito dos alunos 

referentes aos temas. 
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experimentais.  No caso aqui não, né, 

acho que até fiz uma colocação errada, 

mas nesta escola de ensino integral pôr as 

demais faltas materiais.  

 Livros didáticos fora da proposta 

curricular.  Não se encontra nenhum livro 

na proposta não, por isto trago textos 

atividades, extras, para eles entenderem 

melhor os conteúdos. 

 Falta de pré-requisitos dos alunos. 

 Sites de pesquisa citado nos cadernos 

desatualizados muito já entrei está fora 

do ar, está indisponível, precisa ser 

revisto estes sites. 

 Pouco tempo para cumprimento das 

atividades a tempo eu não me prendo muito 

eu quero que meu aluno aprenda então eu 

sempre me atraso um pouquinho porque 

vou ao tempo do aluno e não do professor. 

 Demora na entrega do material do 

aluno/professor.  Não vejo problema. 

 Conceitos inadequados, também. 

Também não encontrei, não.  

 Indisponibilidade do uso da sala de 

informática. Aqui nós temos uma sala, 

por sinal excelente, por ser uma escola de 

ensino integral. 

 Falta de sequência didática. Acho que foi 

um erro assim, porque o Caderno do 

Aluno ele é todinho feito com sequência 

didática, as situações de aprendizagem, e 

eu nem sei porque apareceu aí. 

 Pouca diversidade de exercícios. 

 Pouco tempo para cumprimento das 

atividades. 

 Sites de pesquisa citados nos cadernos 

desatualizados. 

 Demora na entrega do material do aluno 

do professor.  

 Falta de materiais e espaço para aulas 

experimentais. (É nesse caso aí como eu 

leciono à noite em uma escola comum, 

que é diferenciada, que eu estou durante 

o dia de ensino integral, no ensino 

integral, nós temos uma disciplina 

específica que são as práticas 

experimentais. Então, não se aplica esse 

tópico na escola de ensino integral, mas 

nas escolas regulares. Nós, praticamente, 

nós não temos laboratório, não temos. 

Então, fica inviável. 

 Conceitos inadequados. 

 Indisponibilidade do uso da sala de 

informática. 

 Sequência didática. 
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Os dois professores pesquisados destacam que o currículo de Ciências é bom, e estão 

sempre complementando, ou seja, enriquecendo o currículo com novidades do dia a dia, 

trabalhando muito com a competência leitora e escritora e que utilizam muito o Caderno do 

Professor e do Aluno que a SEE-SP encaminha para todas as escolas, além de utilizarem a 

tecnologia, já que estão trabalhando em uma escola de ensino integral (todas as salas possuem 

lousa digital). 

 

Para você o que é uma sequência didática? 

Helena Sérgio 

Olha, pra mim, é um conjunto de estratégias 

para que o aluno possa chegar àquele objetivo 

que a gente traçou pra ele para adquirir 

determinado conhecimento. A sequência 

didática, pra mim, é isso, um conjunto de 

estratégias. Aí, vai envolver o quê? Um texto, 

uma atividade, uma roda de conversa, um 

esquema, um filme. Aí, a gente prepara da 

melhor maneira possível. Às vezes você pode 

adaptar a sequência que está no caderno pra 

aquela realidade da sala de aula, porque às 

vezes você tem que trabalhar de maneiras 

diferentes. Por exemplo, no oitavo A você não 

pode trabalhar do mesmo jeito que no oitavo 

B. Então, às vezes, você pode dar uma 

modificada na sequência didática. 

Uma sequência didática, uma sequência 

didática é aonde você tem o passo a passo, 

né, que você tem que explicar pro aluno pra 

que ele entenda o começo, o meio e o fim, e 

saiba, né, qual é a finalidade daquele assunto 

que você tá abordando. E onde ele tem que 

chegar diante daquele tópico, né, tendo toda 

a sequência, o passo a passo. 

 

Nos Cadernos do Professor e do Aluno, as situações de aprendizagem são subdivididas 

em etapas?  

Helena Sérgio 

Oh, assim, por série. A gente percebe que no 

sexto ano ele tem um pouco daquela 

apropriação do conhecimento, aí no sétimo 

ano ele vai aprofundando e vai até o nono 

Nas etapas dos tópicos do Caderno do Aluno 

é. Nós temos assim, com relação à minha 

disciplina, nós temos vários textos onde os 

alunos fazem a leitura e até pra praticar, né, o 
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ano; ou seja, a sequência didática dos 

cadernos ela é espiral. Então, vai caminhando 

aos poucos até que ele adquiriu aquele 

conhecimento. Então, eu acho que isso é bem 

interessante.  

 

hábito da leitura, a oralidade, a escrita 

também, e aí, e depois desse texto tem um 

glossário onde ele destaca as palavras que ele 

não sabe, o significado pra ele pesquisar, né. 

É feita uma sondagem inicial sobre aquilo 

que ele sabe sobre aquilo. Então, são feitas 

perguntas para estimular o que ele já sabe, o 

que ele já conhece, pra depois ser 

aprofundado. 

 

Costuma modificar as situações de aprendizagem que estão nos cadernos? 

Helena Sérgio 

Às vezes eu troco, por exemplo, 

determinada, uma determinada atividade que 

tálá ou por um texto, por um filme, ou às 

vezes eu complemento, é, só complemento 

mesmo. 

Olha! É, mudar não. Eu procuro adaptar, né, 

incluir, enriquecer, né, determinados 

assuntos. Eu procuro introduzir alguma coisa 

a mais, mas a modificação ela não é 

completa. Eu apenas me incluo, procuro 

engordar um pouquinho mais dentro daquela 

realidade do aluno. 

 

Qual o primeiro passo quando você trabalha com uma SA? 

Professor 1 Professor 2 

Conhecimento. Você tem que estudar bem a 

sequência para poder aplicar. 

Qual o primeiro passo? É, eu faço assim: eu jogo 

uma determinada pergunta sobre aquele, aquele 

texto, sobre aquele tópico que eu vou abordar. E 

aí eu procuro interagir com eles e vou anotando 

na lousa o que eles vão respondendo pra mim, 

pra saber como a sala está. 

 

Que recursos você utiliza para trabalhar as SA?  

Helena Sérgio 

Aqui na escola de ensino integral é o 

datashow, notebook, pesquisa em netbook, 

Não respondeu. 
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esquemas, vídeos, filmes, né, textos. Eu faço 

muita leitura compartilhada, porque ajuda, 

né, melhorar vocabulário, própria leitura e 

escrita deles. Eu trabalho muito a 

competência leitora e escritora. 

 

De que maneira você trabalha a competência leitora e escritora? 

Helena Sérgio 

É através dos textos, né. Eu faço, eu procuro fazer leituras 

compartilhadas, né, também pra, pra ver se 

por ventura o aluno, ele precisa aí de uma 

espécie de reforço em língua portuguesa, na 

escrita, pra ver se ele lê mesmo. 

Dependendo, claro, do ano que ele está, às 

vezes, nós temos alunos do nono ano que a 

leitura dele tá muito defasada. E aí a gente 

tem que trabalhar, né. Tem que ter um 

trabalho diferenciado com o aluno.  

 

Como você vê o processo de avaliação dentro de uma SA? 

Helena Sérgio 

Então, avaliação é para ver se ele realmente 

teve apropriação daquele conhecimento. É 

um Norte, né, para o professor saber se a 

sequência foi bem administrada se as 

estratégias foram bem-feitas, né, e a resposta 

que o aluno tem para dar para o professor, 

para ver se a sequência foi feita de maneira 

correta. 

Avaliação, avaliação...Olha, tem a parte 

subjetiva, onde você, através de perguntas 

voltadas em cima daquele texto, você acaba 

avaliando o aluno naquilo que ele te 

respondeu oralmente, porque às vezes, 

quando se depara com uma avaliação escrita 

que dá um branco nele e ele trava, acaba não 

respondendo. Então, às vezes, conversando 

com ele, você acaba tendo essa devolutiva na 

forma oral.  
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Quais estratégias de intervenção você propõe para retomar as habilidades que os alunos 

ainda não adquiriram? 

Helena Sérgio 

É, aqueles alunos que não foram muito bem 

naquela sequência, eu volto; mas, assim, não 

explico da mesma maneira, ou eu pego outro 

texto ou eu pego um filme assim curtinho 

que explique o conteúdo ou um esquema 

explico para todos, inclusive para aqueles 

que atingiram a meta, explico para todos. Aí 

eu faço uma nova atividade para ver se 

realmente se apropriaram do conhecimento. 

É uma recuperação contínua. 

Intervenção... eu, eu procuro assim em cima 

das avaliações que eu aplico para eles tanto, 

né, oralmente quanto escrita, mas 

principalmente as avaliações escritas, né. Eu 

procuro dar um atendimento individualizado 

para cada um. Porque como as competências, 

às vezes, são várias competências, a 

dificuldade de uma competência não engloba 

todos os alunos. Então são dificuldades e 

competências diferentes. Habilidades, né, 

que foram desenvolvidas, que um aluno 

desenvolve essa habilidade e o outro não. Aí 

eu faço um trabalho mais individualizado, 

procurando, no caso aí, atender todos esses 

alunos naquela dificuldade. 

 

O Caderno do Aluno está organizado em sequência didática, nas situações de 

aprendizagem em que o aluno é chamado para relatar as suas experiências vividas, como, 

também, são oferecidos diversos textos do gênero do discurso, repertoriando o aluno para a 

produção do conhecimento, com um conjunto de estratégias para que o aluno possa chegar ao 

objetivo proposto. 

As situações de aprendizagem estão organizadas dentro de uma estrutura didática, na 

qual o aluno com mais dificuldade consegue interagir com o conteúdo ali apresentado, pois 

este estimula o caminho percorrido por todos os alunos da turma, possibilitando a 

aprendizagem de todos. Subdividido em etapas para o aprofundamento do conhecimento de 

todos os alunos. 
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4.11 CURSO MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO – FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

Quais as contribuições do Curso MGME– Formação de Professores de Ciências para 

sua profissão? 

Helena Sérgio 

É, foi a apropriação de novas metodologias 

para trabalharmos em sala de aula. A troca 

de experiência entre professores, né, sobre a 

mesma sequência didática, foi muito rica.  

Bom, para minha profissão, as contribuições, 

elas foram bem, bem grandes, né, no que diz 

respeito aos conteúdos que os professores 

trabalhavam em sala de aula, e com o 

aprimoramento do nosso trabalho em sala de 

aula, procurando diversificar, sair às vezes 

um pouquinho daquela, do Caderno do 

Aluno que nós temos, né, para situações 

novas e diversificadas, para ampliar as 

inúmeras situações que nós temos em sala de 

aula, com situações de aprendizagem, né, 

dos conteúdos em geral, abrir um leque, um, 

um leque muito grande. 

 

O processo de formação e a sua qualidade, na fala dos professores, destacaram-se na 

dinâmica da construção coletiva, com a participação dos professores da mesma área e da 

mesma escola, pensando nos problemas reais do local de trabalho e da aprendizagem dos seus 

alunos. Além do compromisso assumido pelos próprios professores, juntamente com o 

formador, quando estes se veem integrantes do processo, podendo contribuir, avaliar a 

qualidade do processo e dos seus resultados. Nessa perspectiva, podemos destacar os aspectos 

importantes que Nóvoa (1992, p. 65) descreve em relação à formação de professores: 

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada [...]o professor é a pessoa. E uma parte importante da 

pessoa é o professor. Urge, por isso, reencontrar espaços de interação entre as 

dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus 

processos de formação e dar-lhes um sentido. 
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De que maneira você utiliza o conhecimento adquirido no Curso MGME –Formação de 

Professores de Ciências? 

Helena Sérgio 

Aí, eu procuro aplicar todas as maneiras, 

todas as estratégias que nós adquirimos 

durante o curso, no decorrer do curso. Eu 

procuro aplicá-las todas em sala de aula. 

Então, com relação aos conhecimentos 

adquiridos no curso, nós podemos ter, aí, 

algumas metodologias para nós usarmos em 

sala de aula, que até então eu mesmo não, eu 

utilizava com certa frequência. E aí, de 

acordo com as orientações que nos foram 

dadas, né, um determinado assunto, você 

poderia abordar, é, num, vamos supor como 

se fosse, como se fala, mapa conceitual, né. 

Foi um dos itens que foi trabalhado. Isso 

facilita muito em sala de aula, né, Isso daí, eu 

mesmo não trabalhava isso em sala de aula e 

depois, eu, dessas orientações do curso, eu 

comecei a trabalhar. Facilitou bastante. 

 

Quais foram às metodologias utilizadas no Curso MGME – Formação de Professores de 

Ciências? 

Helena Sérgio 

O uso de tecnologias, a construção de mapas 

conceituais, é, a elaboração de um blog. 

Nossa, muitas coisas você até se perde, até, 

no meio de tantas estratégias. 

A diversificação dos, dos diversos mecanismos 

que você tem como sequência didática, 

situação de aprendizagem, mapa conceitual, né. 

E onde, também, você não precisa unicamente 

utilizar só o Caderno do Aluno. Ele serve como 

apoio para você. Então, você tem que fazer 

uma amarração entre, vamos supor, uma 

pesquisa em um livro didático, né, apoiando 

um conteúdo do Caderno do Aluno, para servir 

como um complemento para um melhor 

aprofundamento.  
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Os conteúdos trabalhados no Curso MGME– Formação de Professores de Ciências 

contribuíram para o seu aprimoramento pessoal em sala de aula? 

Helena Sérgio 

Muito é como eu já falei anteriormente, né o 

modo, as diferentes estratégias, foi o que 

mais ajudou a gente aí, durante, no decorrer 

do curso, né...muito, muito rico, é como eu já 

falei.  

Aprimoramento pessoal...contribuíram, 

contribuíram porque é através desses 

conteúdos que nós tivemos, voltados aí para 

nossa área, e na interação com os demais 

professores de outras unidades escolares, 

também, porque nós tínhamos o blog. Lá 

também, neste curso, é aonde que você acaba 

enriquecendo bastante o seu trabalho, e 

relatando o que você faz, e também 

verificando o que os outros professores 

fazem em sala de aula. E às vezes você, você, 

você pensa, né, e fala “caramba, aquele 

professor trabalha aquilo e eu nunca pensei 

em trabalhar”, e vice-versa. É uma troca, são 

trocas de ideias que os professores acabam, 

uns ajudando os outros, né, aí nessa 

colaboração e enriquece muito, né. Nossa, 

isso é muito bom.  

 

As metodologias trabalhadas no Curso MGME– Formação de Professores de Ciências 

contribuíram para o seu aprimoramento pessoal em sala de aula? 

Helena Sérgio 

Sim, muito. Como eu já falei, as diferentes 

metodologias, muitas estratégias estudadas 

durante o curso nos ajudam aí a tornar nossa 

aula mais atrativa. E ainda tem mais uma, 

uma característica: quando eu fui para a 

escola de ensino integral, as tecnologias 

estão mais ainda ao nosso favor, então é o 

que enriquece mais ainda, né, o que torna 

Com relação à prática diária, eu pude, eu 

pude reforçar mais os meus conhecimentos 

com relação, assim, o meu aprofundamento 

em sequência didática, situação de 

aprendizagem, saber diferenciar um do outro, 

mapa conceitual, mapa de conceitos, como 

você elabora um mapa conceitual, como que 

você aborda determinado tema, inserindo, né, 
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mais atrativa a nossa aula.  para o aluno para que ele tenha a visão 

daquele conteúdo que... Às vezes você perde 

um tempão, perdia um tempão escrevendo, 

você passava um texto para o aluno e ele às 

vezes ele não tinha paciência de ler e você, 

como mapa de conceitos, o mapa conceitual, 

você acaba que analisando a situação e pra 

ele a visualização fica muito mais fácil 

entendimento, né. Isso é muito bom, isso daí 

é situação de aprendizagem, é a sequência 

didática. Eu caminhava devagar e abriu 

bastante a minha, a minha mente com relação 

à separação entre o que é situação, o que é 

uma sequência, o que é um mapa conceitual. 

 

A troca de experiências entre os pares no encontro presencial foi benéfica ao 

desenvolvimento do curso? 

Helena Sérgio 

Sim, muito benéfica, a troca de experiência 

foi também enriquecedora. O modo diferente 

de cada professor ver, ter a mesma sequência 

didática foi pensar que...“nossa, eu devia ter 

tido essa ideia antes, muito bom o modo que 

ele vê aquela sequência”. Foi um leque de 

diversidade durante o curso. 

Sim, foi aí, é, foi muito benéfica foi pra mim, 

porque você acaba presenciando muita coisa 

assim do que os professores nos vivenciam. Às 

vezes pensamos que as escolas, elas trabalham 

totalmente de maneiras diferentes uma das 

outras, e quando nós nos encontramos e 

trocamos ideias. Os conteúdos trabalhados e 

eles estão ali, é, correndo um ao lado do outro. 

E as dificuldades, elas acabam sendo quase que 

as mesmas. E aquela facilidade que o professor 

encontrou com determinado conteúdo, método, 

que ele utilizou foi bom pra ele e porque nós 

não vamos utilizar também, né. Essa troca é 

muito válida, né.  
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A formação, quando trabalhada em grupo, tem uma característica reflexiva e coletiva 

nas decisões sobre o ensino. Os professores relatam que trabalhar em grupo é muito 

enriquecedor. 

Segundo Imbernón (2011, p. 15), 

 

[...] como característica primordial a capacidade reflexiva em grupo, mas não apenas 

como aspecto de atuação técnica, e sim como processo coletivo para regular as 

ações, os juízos e as decisões sobre o ensino, já que o mundo nos cerca tornou-se 

cada vez mais complexo, e as dúvidas, a falta de certezas e a divergência são 

aspectos consubstanciais com que o profissional da educação deve conviver. [...] a 

formação assume um papel que transcende o ensino que pretende uma mera 

atualização científica pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar 

espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se 

adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza.  

 

Como você vê a utilização do blog como apoio para um trabalho colaborativo? 

Helena Sérgio 

É muito bom, além de ampliar o uso das 

tecnologias, fazer, aí nós temos momentos de 

criação, de elaboração de um blog, também 

ajudou bastante, além de levar informação de 

todas as maneiras.  

 

Então, esse blog, ele, ele é muito bom, pra 

que você enriqueça o seu trabalho e você 

possa ajudar aquele seu colega de profissão 

de outra unidade, que às vezes ele tá 

desesperado, e ele não sabe mais o que fazer. 

Ó, um determinado conteúdo eu não consigo, 

eu não consigo andar com aquele conteúdo, o 

que, que você faz, o que vocês estão fazendo 

pra essa situação. Como que eu faço então é 

aquela ajuda, né. 

 

Que conhecimentos você adquiriu para sua prática diária? 

Helena Sérgio 

Esse curso me ajudou a diversificar as 

estratégias usadas em sala de aula, tirar, sair 

daquela lousa e giz, fazer mais uso da 

tecnologia, da leitura dos mapas conceituais, 

uso de imagens e uma diversidade de 

estratégias muito grande. 

No curso aconteceu, aconteceu e muito. Nós 

trocávamos muitas informações, com relação 

a isso, experiências vivenciadas em sala de 

aula mesmo, das dificuldades que nós 

professores tínhamos e temos ainda em sala 

de aula. Essa troca, ela é muito, ela foi muito 

boa, não o blog. Blog foi fundamental porque 



143 

 

 

eu acho que se nós não tivéssemos esse blog 

ficaria difícil, né, articulação. É assim por 

todo o grupo. É que nós temos um grupo 

grande. Então, a troca de experiência, através 

do blog, a experiência foi muito salutar, 

muito boa mesmo.  

 

Imbernón (2010, p.50) destaca a formação continuada para a reflexão prático-teórica 

sobre a própria prática,“[...] mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a 

intervenção sobre a realidade, a capacidade do professor de gerar conhecimento pedagógico 

por meio da prática educativa”. 

A reflexão, neste sentido, é que estes professores percebem esta relação, os 

professores se veem como parte integrante deste processo de formação e refletem sobre a 

importância teórica na construção de suas práticas. 

 

Você participou do Seminário Descentralizado na DER LESTE 1?  

Helena Sérgio 

E durante o curso nós deveríamos pegar uma 

sequência didática e modificá-la. Então, eu 

peguei o bloqueio de ondas eletromagnéticas 

e deixei de uma maneira bem simplificada, 

né, para que o aluno tivesse o entendimento 

melhor, e foi a partir dessa apresentação no 

seminário, que foi com o uso do bloqueio das 

ondas que o celular emite, que o meu 

trabalho foi escolhido. 

Do seminário descentralizado na diretoria eu 

não participei. Quem participou foi uma 

colega nossa da escola. Ela representou o 

nosso grupo. Foi ela que me apresentou, é, 

então, não participei.  

 

Qual trabalho você apresentou no Seminário Descentralizado. Descreva-o: 

Helena Sérgio 

Eu cheguei à sala de aula com uma situação-

problema, cheguei com um celular uma folha 

de papel sulfite uma folha de papel celofane 

e uma latinha de alumínio e aí eu coloquei 

Não respondeu. 
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uma proposta para os alunos: nós deveríamos 

envolver um celular nos três materiais, e aí 

fazer as chamadas. E o que eles deveriam me 

responder: Porque quando os celulares eram 

envolvidos em folha de sulfite, papel 

celofane as chamadas eram completadas, e 

quando eu colocava dentro da latinha, não 

havia sinal algum? Gerou lá, uma polêmica, 

uma discussão muito rica, porque eles deram 

muitas ideias, né, e aí eles sabiam que 

alguma coisa bloqueava as ondas 

eletromagnéticas. Mas aí eles não sabiam 

explicar corretamente como que era. E aí, 

para fechar atividade, eu expliquei que era 

para fazer gaiola de Faraday. 

 

Como você se sentiu ao participar dos Seminários de Boas Práticas organizados pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo? 

Helena Sérgio 

Muito feliz, né. É muita responsabilidade, 

porque no meio de quase 90 escolas, o meu 

trabalho e de mais duas amigas foram 

selecionados. Então, uma responsabilidade 

muito grande, mas muito feliz mesmo, eu 

fiquei e minhas amigas por conta da 

representação. Foi muito legal, muito bacana 

mesmo. 

Depois de um curso, ah, esclarece muitas 

coisas pra nós, entendeu. Ele acaba, assim, 

abrindo, abrindo um pouco a sua cabeça, 

porque às vezes nós, quando estamos em sala 

de aula, naquele seu mundo, ali com os 

alunos, e você, e você acha que você está 

fazendo seu serviço certinho, né, sua aula tá 

correndo bonitinha, mas você acha que ela tá 

correndo perfeitamente, mas aí, quando você 

participa de um curso, né, desses seminários, 

aí você retoma toda a sua metodologia, e 

você acaba o que, é, mudando um pouquinho 

o seu trajeto, né. Você acaba, é, certas 

situações, você acaba pegando outro 
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caminho, onde ele vai de encontro ao, às 

expectativas dos alunos, porque às vezes nós, 

quando preparamos uma aula, às vezes, a 

gente prepara a aula para nós e não para o 

aluno. Então, nós temos que parar com isso, 

nós temos que preparar a nossa aula para o 

nosso aluno, para que o aluno entenda 

daquilo que você fala, para a realidade do 

aluno e não para nossa realidade, porque nós 

estamos procurando algumas expectativas no 

aluno, e aí a gente acaba ficando frustrado, 

porque são os nossos anseios, são as nossas 

expectativas. É errado porque o interesse é ir 

nas expectativas dos alunos, né, buscar o que 

o aluno sabe. Essas experiências, sim, porque 

além de, do compartilhamento, tudo, você 

tem toda a experiência de outros 

profissionais que estão, alguns mais tempo 

do que eu, na rede e outros menos, mas o 

fator tempo na rede, às vezes, ele não é tudo 

pra indicar se o profissional, se o professor, o 

profissional ele é bom, ele é  competente ou 

não é. Mas essa troca entre nós, professores, 

ela é muito boa, porque são vivências 

realizadas em sala de aula, aonde às vezes, 

em um único ano, você tem uma única 

oportunidade. E aí, se você dar o tiro certo, aí 

beleza; se não, você perde totalmente a sua 

aula. Às vezes, por uma palavra que você 

utiliza você jogou sua aula fora. Aí fica 

difícil. 
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De acordo com os professores entrevistados, o Curso MGME ajudou a diversificar as 

estratégias, as metodologias usadas em sala de aula, a troca de experiências entre seus colegas 

das diversas escolas e a utilização do “blog” como ferramenta no seu dia a dia. 

O Seminário Descentralizado oportunizou ao professor demonstrar para seus colegas 

os aspectos positivos e negativos de um trabalho realizado em sala de aula com seus alunos.  

Dialogar com os professores que participaram do Curso Melhor Gestão, Melhor 

Ensino – Formação de Professores de Ciências permitiu observar o quanto esses docentes 

acreditam na formação continuada como espaço de troca de experiências. 

Segundo Tardif (2002), a importância e o interesse acerca do contentamento dos 

professores ao participarem de um curso de formação continuada estão diretamente ligados à 

valorização que se dá à experiência docente. Sendo assim, entendemos que o referido curso, 

de acordo com os sujeitos dessa pesquisa, promoveu um espaço que valorizou a troca de 

experiências, dando um sentido vivenciado às discussões. Nesse sentido, Tardif (2002, p. 224) 

enfatiza que 

 

[...] a proposta de trabalho constitui um discurso em favor de uma racionalidade 

limitada e concreta, enraizada nas práticas cotidianas dos atores, racionalidade 

aberta, contingente, instável, alimentada por saberes lacunares, humanos, baseados 

na vivência, na experiência, na vida. 

 

 

4.12 ANÁLISE 

 

 

Segundo o entendimento construído até então, é possível dar as seguintes respostas às 

perguntas desta pesquisa, arroladas na introdução. É o que se passará a fazer doravante. 

Quanto à pergunta: 

1) Como os professores analisam o impacto das atividades desenvolvidas nos cursos 

de formação sobre sua prática? 

Um fato a se considerar a partir dos dados/fatos coletados é a importância que o 

docente tem dado aos cursos e o que estes podem lhe proporcionar em termos de benefícios 

em sua prática educacional, evidente na fala dos professores: 

 
Olha um dos últimos cursos que eu fiz que foi o MGME, me deu assim outra visão 

das sequências didáticas, entendeu, porque a gente lá foi muita a troca, então eu 

planejava de um jeito, uma colega via de outro jeito, aí nós trocávamos muita 

informação, né. Então as situações de aprendizagem, as sequências eu passei a 

ministrar de outra maneira porque eu tenho uma visão e o colega tem outra. Então, 

poxa, olha daquele jeito é mais legal, vou aplicar. Por exemplo, esse curso MGME 

foi fantástico porque foi uma troca, foi uma troca importante na minha concepção de 
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ministrar aula de sala de aula essa troca entre os pares, entre os professores da 

própria área, uma troca de experiência. (Professora Helena). 

 

Pelo que observamos, a troca de experiências entre os demais colegas da mesma área 

possibilitou um olhar diferenciado em seu próprio trabalho, adquirindo assim uma maior 

confiança em desenvolver as situações de aprendizagem. 

 

2) Como perceberam a dinâmica de proposição e funcionamento do MGME –

Formação de Professores de Ciências? 

Os professores entrevistados percebem a proposição e o funcionamento do MGME 

como uma apropriação de novas metodologias para trabalharem em sala de aula enriquecendo 

o currículo oficial do Estado de São Paulo. O trabalho com a sequência didática foi muito rico 

para eles, a diversificação e o aprimoramento do trabalho amplia as inúmeras situações 

existentes em sala. 

 

3) Que fatores, segundo os professores, influenciam diretamente sua prática docente? 

Os fatores que influenciam na aplicabilidade na prática dos professores, podem 

observar o compromisso do docente em aprimorar e rever suas práticas, com o intuito de uma 

educação de melhor qualidade. 

É nesse sentido que a professora Helena se manifesta e relata que: 

 
Todos os dias eu vejo o meu trabalho como um desafio, porque as crianças não são 

iguais, as salas são heterogêneas, então, eu encaro meu trabalho como um desafio, a 

ser transposto a cada aula, não e nem a cada dia, e a cada aula, assim a escola tem 

muitas realidades diferentes, então eu encaro dessa maneira. 

 

4) Que sentidos os professores atribuem aos cursos de formação continuada 

oferecidos pela SEE-SP? 

No relato dos professores podemos observar que eles tentam aplicar o que recebem 

nos cursos de formação pela SEE-SP, algumas metodologias e estratégias que não eram 

utilizadas com frequência entre os professores, entre elas, o uso da tecnologia. 

Podemos destacar a fala dos professores: 

 
O uso de tecnologias, a construção de mapas conceituais, é a elaboração de um blog. 

Nossa, muitas coisas. Você até se perde, até, no meio das tantas estratégias. 

(Professora Helena). 

 

A diversificação dos, dos diversos mecanismos que você tem, como sequência 

didática, situação de aprendizagem, mapa conceitual, né. É onde, também, você não 

precisa unicamente utilizar só o caderno do aluno, ele serve como apoio para você. 

Então você tem que fazer uma amarração entre, vamos supor, uma pesquisa em um 
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livro didático, né, apoiando um conteúdo do Caderno do Aluno para servir como um 

complemento para um melhor aprofundamento. (Professor Sérgio). 

 

5) Como os cursos de formação continuada, incluindo o MGME, auxiliam na lida 

com os fatores que influenciam diretamente sua prática docente? 

A atualização de conhecimentos específicos da área e atualização e prática didático-

pedagógica é um dos fatores que os professores destacam que gostam quando é trabalhado em 

cursos de formação. 

O relato dos professores mostram o quão importante foi para ela a experiência de 

participar do curso. 

 

Bom para minha profissão às contribuições, elas foram bem, bem grandes né, no que 

diz respeito aos conteúdos que, os professores trabalhava em sala de aula, e com o 

aprimoramento do nosso trabalho em sala de aula, procurando diversificar, sair às 

vezes um pouquinho daquela, do caderno do aluno que nós temos né, para situações 

novas e diversificadas, para ampliar as inúmeras situações que nós temos em sala de 

aula, com situações de aprendizagem né, dos conteúdos em geral, abrir um leque 

um, um leque muito grande. (Professor Sérgio) 

Esse curso me ajudou a diversificar as estratégias usadas em sala de aula, tirar, sair 

daquela lousa e giz mais uso da tecnologia, da leitura dos mapas conceituais, usa de 

imagens e uma diversidade de estratégias muito grande. (Professora Helena). 

 

 Observamos claramente no relato da professora como foi importante sua participação 

no curso e o que ela conseguiu mudar na sua prática em sala de aula. 

 

6) Quais as mazelas, as dificuldades dos cursos de formação de professores da SEE-

SP? 

 Os professores descrevem que a carga horária nos cursos oferecidos pela SEE-SP 

poderia ser maior do que 30 horas, e que os cursos oferecidos deveriam ser no horário de 

trabalho, com dispensa de ponto. A SEE-SP também poderia divulgar um cronograma com as 

datas e temas de cursos disponibilizados aos professores, para que eles se organizassem 

durante o ano letivo.  

 

7) Que requisitos deveriam ser observados e contemplados para que a qualidade dos 

cursos de formação se elevasse, na percepção dos professores? 

 Os professores destacam que a duração dos cursos influencia diretamente na 

qualidade. Quanto mais duradouros, melhores. A atualização de conceitos da área deve ser 

priorizada, com obtenção de ganho compensatório. Cursos com momentos presenciais e em 

EAD, contribuindo com a troca de experiências entres os diversos professores da diretoria de 
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ensino, como podemos destacar na fala do Professor Sérgio: “A maioria deveria ser 

presencial, 80 por cento deveria ser presencial, justamente pela troca dessas experiências, né, 

também e você visualiza. Ali você tem o contato, é diferente do que a distância fica muito 

subjetivo, depende da pessoa”.  

É importante observar que, quando é dado o espaço aos professores, eles têm se 

mostrado bem receptivos a processos de formação e troca de experiências. O professor 

entende que ninguém fará por ele aquilo que depende exclusivamente de sua vontade, pois só 

ele pode desenvolver como tomar a decisão para qualificar a sua formação. No entanto, o 

valor da formação continuada, nos moldes como foi realizado no curso MGME, o que foi  

relatado nas respostas dos entrevistados é que os professores acreditam na melhor 

qualificação do professor, e também no auxílio para melhorar sua autoestima, contribuindo 

para o aprimoramento pessoal.  

Segundo Tardif (2002), a relevância e o interesse acerca da satisfação dos professores 

ao participarem de um curso de formação continuada estão diretamente ligados à valorização 

que se dá à experiência docente. Sendo assim, entendemos que tais cursos, de acordo com os 

sujeitos dessa pesquisa, deveriam promover um espaço que valorizasse a troca dessas 

experiências, dando um sentido vivenciado às discussões. Nesse sentido, Tardif (2002, p. 224) 

enfatiza que 

 

[...]a proposta de trabalho constitui um discurso em favor de uma racionalidade 

limitada e concreta, enraizada nas práticas cotidianas dos atores, racionalidade 

aberta, contingente, instável, alimentada por saberes lacunares, humanos, baseados 

na vivência, na experiência, na vida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que o trabalho ora desenvolvido afirma sobre formação continuada na SEE-SP? 

Afirma que estes são pontuais, em caráter emergencial e temporário, para atender demandas 

de políticas educacionais públicas definidas a partir de objetivos de melhoria de desempenho 

em medidas externas de avaliação da aprendizagem, que se voltam para reorganizações 

curriculares. Os cursos se apresentam como o caminho a ser trilhado para solucionar uma 

situação problemática apresentada oficialmente e assumida por toda a rede como tal. 

Tais cursos são propostos e elaborados por equipes de consultores e técnicos da SEE-

SP. Contam também com alguma, bem pequena, participação de representantes do corpo 

docente da rede pública de ensino, representantes estes, muitas vezes, exercendo a função de 

técnicos da Secretaria. 

A incumbência recebida por estes técnicos, por seus empregadores, é recebida como 

uma reverência ao trabalho até então desenvolvido, como um reconhecimento da qualidade do 

trabalho desempenhado, que os credencia a participar da elaboração de um dispositivo de 

formação continuada de professores. Seu saber e competências estão garantidos, logo, podem 

cumprir integralmente e muito bem, a tarefa que lhes foi dada a executar.  

Os professores cursistas, por sua vez, recebem a formação, passam pela formação, 

participam da formação, ou das formações. São mais objetos do que sujeitos nestes cursos.  

Um dos motivos para esta afirmação é a não participação na definição de qual curso, ou 

programa de formação, seria mais importante para sua vida profissional e para a escola em 

que trabalha, naquela ocasião e de maneira articulada a outras propostas de formação. Não 

participam, desta forma, da escolha dos conteúdos a serem trabalhados, da metodologia de 

formação, da organização dos cursos, da liderança dos mesmos, das formas de auto avaliação, 

apenas preenchem um questionário ao término do curso não tendo acesso resultado.  Mas 

depois disto nada mais ficaram sabendo, o que não ajuda muito na formação de um processo de 

participação, nem dos caminhos percorridos da elaboração e das propostas de reelaboração dos 

mesmos aos órgãos competentes. De resto, esta é uma característica comum na maioria dos 

cursos de formação continuada de professores que vêm sendo levados a efeito por estados e 

municípios na última década, como aponta estudo da Fundação Carlos Chagas (DAVIS, 

2014). 

Na maioria dos cursos e na maior parte de cada curso, são alunos em uma educação 

bancária. No Curso MGME foi proposta uma metodologia diferenciada de participação, 
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notada, pelos professores participantes desta pesquisa, como de grande valia parao 

aproveitamento do mesmo. Entretanto, a experiência destes momentos de participação 

(seminários descentralizados, blog, seminário centralizado) não teve continuidade como 

política de formação continuada nas escolas e na Secretaria. O grande apontamento que se faz 

é que não faz parte de uma política de formação. É pontual e temporário. Por mais valoroso 

que seja, fica perdido no meio de descontinuidades que estão sem justificativa no quadro da 

própria Secretaria; e mais ainda, fica sem justificativa para os professores cursistas, 

dificultando a eles a elaboração do entendimento sobre seu próprio percurso formativo, sobre 

as características do mesmo, sobre que identidade e competência profissional estão 

construindo, sobre quem são eles nos cursos de formação continuada, sobre que professor 

estes cursos estão formando. Todos estes fatores dificultam uma reflexão dos professores 

sobre si mesmos, sobre a colegialidade de seu trabalho e sobre as parcerias a serem desejadas, 

estabelecidas e esperadas entre os agentes formadores e os professores em processo de 

formação. 

Mais uma vez, o professor é colocado no lugar do morto, como diz Antonio Nóvoa 

(1992).  

Para amenizar tal discurso, pode-se argumentar que estes professores integram o corpo 

docente de uma rede de ensino, que, obedecidas as regulamentações legais superiores, como a 

LDB, têm a liberdade de organizar seu funcionamento. E ao ingressar na carreira docente 

pública tornam-se funcionários do Estado. 

O Estado, desde o século XIX, tornou-se o empregador e o formador de seu corpo 

docente. Este papel de formador aparece: em cursos de formação inicial, por meio de 

decretos, resoluções, leis, diretrizes; nos concursos públicos que, em suas exigências de 

candidatura, em suas provas e na literatura das provas, delineiam o professor que desejam; nas 

regras de funcionamento das escolas, materiais didáticos, estrutura da escola, regulações do 

tempo e do espaço escolares, regime de trabalho, modelo curricular, regime de aprovação e 

retenção; nos cursos de formação continuada, ininterruptamente oferecidos como a salvação 

da lavoura, como justificativa de que a formação inicial não cumpre sua função (discurso este 

reproduzido por todos os lados, inclusive na academia, por aqueles que se esqueceram de 

perguntar ao Estado o que fez dos cursos de licenciatura).  

Ao desconsiderar o conhecimento acadêmico dos professores, a SEE-SP insiste em 

que o professor seja mero consumidor dos produtos educacionais produzidos por 

especialistas, que nem sempre conhecem a realidade da escola e de seus funcionários. 
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Verificamos o investimento envolvendo o processo de implementação do currículo oficial, 

como, por exemplo, o envio de materiais didáticos às escolas: Caderno do Professor e 

Caderno do Aluno. Constatou-se, porém, que diante da medida legal e com o currículo em 

mãos coube ao docente atarefa de decifrar praticamente sozinho a dinâmica dos cadernos, 

pois naquele momento não houve formação. 

O lugar da autonomia do professor em meio a esta estrutura está para ser discutido 

exaustivamente. É uma discussão longe de ser encerrada ou sobre a qual se chegou a um 

consenso. 

Neste estudo, o que se quis saber é que valor e importância os professores 

participantes desta pesquisa atribuíram a sua participação no MGME, à sua formação 

profissional, e a relação destes elementos com sua atuação profissional numa secretaria de 

estado de educação com uma proposta curricular definida. 

O Curso MGME, como se procurou demonstrar nos capítulos 1 e 2, insere-se num 

contexto internacional, nacional e estadual de definições de políticas de educação e de 

formação de professores. O que se esperava deste curso está dito por ele mesmo: esperava-se 

que os professores cursistas se apropriassem de sua base teórica e conceitual, bem como das 

metodologias de ensino propostas e que fossem condizentes com as diretrizes do currículo do 

estado, para que pudessem, então, replicar a metodologia de ensino com os alunos, de modo a 

participarem com mais eficácia da efetivação do objetivo de melhoria dos níveis de 

desempenho nas avaliações sistêmicas como o Saresp, Saeb e Pisa. 

Para isto, puderam realizar o curso em horário de trabalho sem ônus financeiro; foram 

convocados para encontros descentralizados, o que implica em ajuda financeira para 

deslocamento e dispensa do trabalho sem desconto das horas; foram levados a uma pacata 

cidade interiorana, longe da agitação, e participaram de um seminário com ares de congresso 

científico, de modo a dar validação e ares de dialogicidade à formação. Estes elementos vão 

ao encontro do desejo e da intenção declarada de fazer do MGME um curso inovador e 

diferenciado. 

Este trabalho procurou jogar luz sobre os professores que fizeram o curso. Analisou-se 

como, considerando todos os elementos referidos, perceberam o curso, como perceberam o 

impacto do curso em sua atuação e desenvolvimento profissional. Procurou-se dar voz ao 

professor, o que, segundo Giroux (1999), é um dos mecanismos efetivos para propiciar 

transformações na educação em prol da constituição de uma escola e de uma sociedade mais 

democrática e igualitária. 
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Trazer tal entendimento, tal percepção dos professores à tona por meio das entrevistas, 

ensaiando os retratos dos professores, tem por objetivo trazer os professores para a vanguarda 

de sua própria atuação e formação profissional. 

O Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino faz parte do programa de formação 

continuada e consiste em prover a garantia do direito aos professores. Este aspecto se 

configura como dever do Estado em garantir condições dignas para o desenvolvimento de um 

trabalho educativo que promova a qualidade das aulas ministradas na rede pública estadual. 

A reflexão sobre a prática, ao ser exercitada, pressupõe o crescimento profissional a 

partir do relato de experiências que devem estimular e corroborar com a capacidade do 

professor de ousar, modificar sua prática, muitas vezes sufocada pela cotidianidade alienante. 

O curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de Professores de Ciências, não 

cumpriu a função dele, pois os professores enfrentam dificuldades no seu dia a dia, ou seja, no 

cotidiano escolar, com faltas de equipamentos, materiais e condições que propiciam um bom 

trabalho. 

Nos relatos dos professores a falta da tecnologia na maioria das escolas, dificulta o 

desenvolvimento das atividades abordadas no curso. 

O curso ofereceu uma  predisposição para a troca de experiências entre os professores 

da mesma disciplina e até da mesma escola, em construir aulas, sequências didáticas, 

situações de aprendizagem com o uso de metodologias diversificadas e o uso das tecnologias.  

O que ocorre muitas vezes nos cursos de aperfeiçoamento é a fragmentação dos 

saberes sobre a educação e sobre os conceitos, onde se reflete sobre o que se vai fazer ou o 

que se deve fazer, sem a reflexão sobre o que se faz no “chão da sala de aula”. 

As considerações explicitadas corroboram com “[...] saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE, 2010, p.47). 

Dessa forma, pretendemos incluir esse trabalho como mais uma contribuição ao 

cenário do campo de estudo intitulado Formação Continuada de Professores. 
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ANEXO A – Sobre conceitos, observações, interpretações 

e representações no ensino de Ciências 

 

Eduardo Galembeck  

 

Aprender Ciências contribui  para  que  os  alunos  sejam  capazes  de  conectar o 

conhecimento científico ao mundo que nos rodeia. Para isto, é necessário construir conceitos 

que os ajudem a conectar suas experiências educacionais e culturais e a aprender modos de 

coletar e organizar informação e de aplicar e testar novas ideias (HARLEN, 2001). 

Como uma atividade que se desenvolve gradualmente ao longo da vida, o 

aprendizado de Ciências está conectado ao conhecimento prévio dos alunos, cabendo ao 

professor trabalhar esses conceitos e permitir que o aluno desenvolva um senso crítico para 

atuar nas decisões da sociedade na qual está inserido (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

 

Sobre os conceitos 

Uma base conceitual bem construída dá mais liberdade aos alunos, possibilita o 

estabelecimento de mais conexões e de aplicar e testar novas ideias. A transformação da 

informação em conhecimento não é um processo trivial e é ainda mais desafiador numa 

época em que a informação é produzida e transmitida numa velocidade sem precedentes na 

história da humanidade. 

Entretanto, somente a assimilação dos conceitos não é suficiente para que os alunos 

se desenvolvam ativamente na sociedade. Para atingir tal objetivo é necessário que os alunos 

estejam aptos a não só utilizar os conceitos científicos, mas integrar valores e tomar decisões 

responsáveis no dia a dia. 

Dada as diferentes bases científicas às quais os alunos são submetidos, muitas vezes 

não  são  recebidos  com  o  conhecimento  científico  prévio   desejado.   Criam-se 

expectativas sobre conceitos que seriam necessários para o desenvolvimento de 

determinados temas e, quando os professores se veem nesta situação, existem duas posturas 

que podem assumir: a de prosseguir e colocar mais tijolos sobre um alicerce frágil ou a de 

aproveitar a oportunidade para reforçar a base sobre a qual os mais tijolos estão sendo 

colocados, atuando em uma educação científica efetiva. Ao final do dia, a construção pode 

não parecer tão alta, mas certamente será bem mais sólida e possibilitará que posteriores 

conhecimentos sejam adicionados ao longo da vida escolar do estudante. 
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Sobre as observações 

Os canais pelos quais se absorve informações do ambiente são muitos; coletar e 

organizar informação e dar significado a elas é o caminho que leva à construção de 

conhecimento. A observação compreende a obtenção de informação por meio dos sentidos 

ou de instrumentos. Dessa maneira, há uma estreita relação entre o aprendizado e a cognição, 

em que as imagens e sons captados nas observações são processados em dois diferentes 

canais cognitivos (MAYER, 2002). 

O registro das observações, portanto, deve apresentar indícios desse processamento, 

sendo detalhado o suficiente para poder ser compartilhado posteriormente. 

 

Sobre as interpretações 

Quando se fala em Ciências, existem algumas regras. E talvez isto seja a maior 

dificuldade para os alunos: as regras. As observações são fatos, e as interpretações são a 

forma como damos significado aos fatos. A interpretação das observações, quando se fala em 

ensino de Ciências, precisa levar em consideração alguns fatores importantes, como a 

validade e a reprodutibilidade das observações. Nesse momento, também se faz necessário 

recorrer a conhecimentos prévios (científicos e culturais) que ajudam a interpretar os fatos 

observados. É fundamental saber separar as evidências das opiniões, identificando o 

momento correto de usar cada uma delas. 

 

Figura 1: Exemplo de uma possibilidade de atividade que pode ser desenvolvida em sala de 

aula, com uma abordagem baseada na solução de problemas, que envolve conceitos, 

observações e interpretações. 
 

Sobre as representações 

As representações têm papel fundamental no desenvolvimento de ciências como a 

Biologia, Geografia, Geometria, entre outras. É uma forma de construção do pensamento que está 
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fortemente presente no ambiente escolar, porque, se utilizadas corretamente, evitam o sobre 

carregamento da capacidade cognitiva dos alunos consequentemente facilitando o aprendizado 

(MAYER; MORENO, 2003). Os livros didáticos são repletos de representações que demandam 

certas habilidades para serem lidas e compreendidas (SCHÖNBORN; ANDERSON, 2009). Tais 

representações possuem limitações que nem sempre são consideradas. Portanto, precisam ser 

vistas com um olhar crítico que permita compreender a qualidade e o nível de detalhamento da 

informação apresentada, confrontando-a com o que de fato representa. 

 

Ciências e multimídia 

O estudo das Ciências da Natureza envolve formas, cores, sons, estímulos e respostas, 

presença ou ausência. Essas coisas, quando criadas pelo homem, chamam-se multimídia. A 

multimídia possibilita a representação de estrutura, processos e fenômenos em diversos suportes, 

como áudio, imagens e vídeo. Possibilita a criação de ambientes virtuais interativos estendendo o 

espaço da sala de aula para um ambiente virtual. Mais recentemente, ambientes multimídia têm 

agregado, além dos componentes sensoriais (que exploram visão, audição e tato), componentes 

que permitem uma avaliação formativa que instrumente professores e lhes dê subsídio para 

direcionar suas atividades junto aos alunos (SILVA et al., 2013). Atividades estas que, além de 

promover uma participação integrada dos alunos, possibilitem a rápida avaliação das dificuldades 

dos estudantes, permitindo que o professor as aborde em tempo hábil. 
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ANEXO B – Formação de professores e reorganização curricular 

na educação em Ciências 

 

Maria Lucia Vital dos Santos Abib 

 

Vivemos atualmente em um quadro de extrema tensão no trabalho docente e na 

formação de professores. Entre os vários fatores associados a esse momento de crise e 

pressões por mudanças, há o agravamento das condições estruturais das escolas básicas e  do 

trabalho em sala de aula, a desvalorização do trabalho docente e o enorme distanciamento 

entre pesquisas e programas de formação, o que resulta, muitas vezes, em programas 

ineficientes de formação de professores. 

Nesse cenário, o agravamento de uma profunda crise no ensino de Ciências 

(caracterizado tanto no Brasil como em outros países do mundo) tem levado a um 

desinteresse pelas carreiras científicas, com uma série de consequências para a formação da 

população em geral (Fourez, 2003). Tal fato coloca em risco a formação de cientistas e de 

carreiras afins, o que pode comprometer seriamente o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país. 

Neste trabalho, buscou-se trazer elementos para uma discussão sobre possibilidades de 

contribuir para a busca de soluções para esses problemas, colocando como foco central a 

reflexão sobre a questão: Que ações são necessárias para promover aproximações entre o 

currículo proposto e o currículo praticado nas escolas, no sentido de uma melhoria da 

educação em Ciências? 

Além das seguintes questões: 

a) Qual é o papel dos idealizadores e proponentes dos currículos oficiais para a 

educação em Ciências? 

b) Quais são as possibilidades de contribuição dos gestores dos sistemas de 

ensino e dos formadores de professores para a melhoria do currículo praticado 

nas escolas? 

c) Qual é o papel dos professores na reorganização curricular para uma educação 

científica voltada para as necessidades de formação da sociedade 

contemporânea? 

Com esse direcionamento, serão tratados inicialmente elementos teóricos do campo de 

pesquisas sobre currículo e articulações destes com os processos de formação de professores. 
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Currículo: diferentes concepções teóricas 

 

A palavra curriculum, em sua origem (latim) currere, significa caminho, jornada, 

trajetória, percurso a seguir. Na educação formal e informal assume um caráter de projeto, 

que obedece a propósitos bem definidos, caracterizando-se como ―um todo organizado em 

função de questões previamente planificadas, do contexto em que ocorre e dos saberes, 

atitudes, valores, crenças que os intervenientes trazem consigo, com a valorização das 

experiências e  dos processos  de  aprendizagem assumindo também um caráter de 

construção cultural, que resulta de um modo de organizar um conjunto de práticas educativas 

humanas‖ (Pacheco, 2001, p. 17-18). 

Ao se focalizar os princípios orientadores dos currículos atualmente propostos para  a 

educação em Ciências, pode-se destacar como meta principal a formação para o trabalho  e 

para a cidadania, que aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais e se reflete em várias 

propostas curriculares estaduais. Em acréscimo a esta proposição, outras têm ocupado papel 

relevante como: a busca de elementos que possam trazer compreensão sobre a situação do 

mundo e mudanças de posturas e ações para um desenvolvimento sustentável (Gil-Pérez et 

al, 2003), a alfabetização e enculturação científica para todos os cidadãos (Cachapuz, 

Carvalho, Gil-Perez, 2005), a compreensão sobre a tecnologia presente hoje na vida 

cotidiana, a compreensão dos fenômenos naturais sob a óptica dos modelos científicos, a 

resolução de problemas com uso da racionalidade  e rigor e, sobretudo, a análise crítica e 

tomada de posições diante de questões relacionadas à ciência, à tecnologia e às suas 

implicações para a sociedade contemporânea. 

Apesar de esses princípios estarem amplamente divulgados em materiais diversos 

usualmente utilizados em programas de formação e estarem presentes em diferentes graus 

nos materiais didáticos acessíveis aos professores da educação básica, o currículo praticado 

nas aulas de Ciências encontra-se ainda em grande parte dos casos bastante distante dessas 

proposições. 

Sem dúvida, um conjunto de fatores enraizados na própria maneira como o ensino 

tem sido praticado há décadas e, de modo inequívoco, as próprias condições estruturais do 

trabalho nas escolas têm se constituído em fortes dificultadores para a superação das formas 

tradicionais de ensino. No entanto, apesar desses entraves, pode-se considerar que a 

transformação do ensino para  uma melhor aprendizagem dos  alunos  em Ciências é possível 

e pode derivar de transformações interdependentes entre condições de trabalho e processos 

adequados de formação de professores. Ou seja, na medida em que novas políticas públicas 
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possibilitam novas condições e formas de trabalho nas escolas e nos programas de formação, 

o ensino de Ciências pode, de fato, se reestruturar. De modo recíproco: a busca por melhores 

condições para um ensino eficiente em sala de aula por parte dos professores, gestores e 

formadores imprime pressões que podem resultar em mudanças nas políticas públicas 

essenciais às transformações pretendidas. 

 

Processos de formação de professores para aproximações entre o currículo proposto e o 

praticado 

Ao longo das últimas décadas tem-se assistido a um suceder de cursos e programas 

de formação voltados aos professores de Ciências que, apesar de todos os esforços 

empreendidos, não tem conseguido promover as mudanças pretendidas. A análise de 

inúmeros estudos sobre a formação e atuação docente revela que grande parte desses 

programas baseia-se em um modelo tradicional de formação, segundo o qual formar 

docentes é treinar, fornecendo receitas de ações, elaboradas por especialistas. 

Os reflexos deste modelo formativo não têm contribuído para uma apropriação 

adequada dos professores de novas propostas para a melhoria de sua prática, por 

limitações cruciais: a não consideração de conhecimentos, habilidades e valores dos 

próprios professores, de sua capacidade criativa e necessária autonomia, por um lado, e, 

por outro, a imprevisibilidade e complexidade das situações de ensino e de aprendizagem 

dos alunos em diferentes contextos escolares (Abib, 2012). Nessa direção, uma pesquisa 

sobre as reações e organizações do trabalho de professores de Ciências, no processo de 

implantação do Currículo proposto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE-SP, 2008), evidenciou variação nos processos de tentativa de adaptação que 

ocorreram com  professores caracterizada, principalmente, pelo predomínio de uma 

apropriação parcial e superficial, com pouca apropriação das ideias dos idealizadores, 

além de grande desconforto, rejeição e resistência a despeito do esforço de adaptação ao 

currículo proposto (Santos, 2013). 

Como caminhos alternativos para uma formação de professores, podem ser 

encontrados na literatura na área os modelos de formação prático e crítico que se 

constituem em uma busca para a superação desses entraves e que se baseiam nos processos 

reflexivos, na pesquisa sobre a prática, na valorização das aprendizagens compartilhadas 

pelos pares e no desenvolvimento de trabalhos coletivos. 

Alguns programas de  formação  têm sido  desenvolvidos com essas perspectivas e 
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alguns resultados de pesquisa apontam para avanços nessa direção. Entre eles, destaca-se um 

programa de formação (Abib et al, 2009) que consistiu de ações articuladas entre 

pesquisadores da universidade, formadoras das Diretorias de Ensino e professores de 90 

escolas da rede estadual: Programa FAPESP Melhoria do Ensino Público, 2000 a 2006. 

Constituiu-se em um trabalho de longa duração nas escolas durante os horários de HTPC. 

Entre seus resultados promissores, há o desenvolvimento de saberes docentes importantes 

para o ensino de Ciências por parte dos participantes, principalmente os metodológicos 

(Galindo, 2007), e a incorporação de vários elementos essenciais da proposta veiculada no 

programa no currículo praticado por uma professora (Paiva, 2008). 

Outro programa de formação continuada com características semelhantes foi 

desenvolvido na EMEF Cândido Portinari, também em trabalho de longa duração em 

processos de pesquisa-ação, nos horários de trabalho compartilhado na escola.  Os resultados 

mostraram-se surpreendentes quanto ao desenvolvimento profissional das professoras 

envolvidas que não apenas procederam à elaboração de importantes saberes docentes em 

Ciências, como também no desenvolvimento de novas atividades  investigativas de 

aprendizagem (Azevedo, 2013; Azevedo e Abib, 2013). 

Diante desses resultados favoráveis, nossa proposta é a consideração de processos de 

reorganização curricular compartilhado como um caminho possível para a aproximação entre 

o currículo proposto e o currículo praticado nas escolas. Como também defende Pacheco 

(2001, p. 20): 

 

[...] o currículo, apesar das diferentes perspectivas e dos diversos dualismos 

pode-se definir como um projeto, cujo processo de construção e 

desenvolvimento é interactivo, que implica unidade, continuidade e 

interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo ou oficial, e 

ao nível do plano real, ou do processo de ensino- aprendizagem....resulta da 

interacção e confluência de várias estruturas (política, administrativas, 

econômicas culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem interesses 

concretos e responsabilidades compartilhadas. 

 

Dessa forma, ressalta-se que é necessário construir um novo caminho, algo novo que 

possa derivar de uma formação e elaboração curricular compartilhada de professores, 

formadores e gestores que não se contentem com resultados de curto prazo, mas que  gerem 

saberes que possam enraizar um ensino e uma aprendizagem na educação em Ciências que 

permaneçam e possibilitem avanços para as próximas gerações. 
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ANEXO C  – Progressão continuada e currículo 

 

Luis Carlos de Menezes 

 

A ideia da progressão continuada deve ser compreendida em oposição à de 

repetência, ou seja, à retenção de estudantes ao final de anos letivos em que seu desempenho 

tenha sido considerado insuficiente e, consequentemente, sua recondução à mesma série 

escolar, com os mesmos componentes curriculares e o mesmo tratamento metodológico. O 

pressuposto que sustenta o conceito de repetência é um entendimento de que foi o estudante 

quem falhou e de que seu insucesso se devia à deficiência individual, que eventualmente 

poderia ser suprida com mais tempo sob as mesmas circunstâncias. 

Não é demais mencionar a eventual conotação punitiva da repetência, quando se 

atribui o insucesso à falta de empenho do reprovado. E essa acepção não é rara, pois 

grande parte dos que defendem a repetência veem-na como importante elemento de 

coerção para o estudo. Em outras palavras, isto corresponde à compreensão que um 

instrumento central do qual educadores podem lançar mão para levar seus alunos a  

estudar seria a ameaça da reprovação e que sua motivação central para aprender seria 

passar nas provas. Porque uns tantos outros estudantes têm melhor desempenho com o 

mesmo tratamento, jamais ocorre aos que têm essa interpretação a ideia de que possa 

haver uma inadequação da escola. 

Ao longo de grande parte do século XX no Brasil, a repetência na educação básica 

decorrente da retenção por reprovação ao fim de séries anuais teve duas reconhecidas 

consequências. A mais imediata foi o prolongamento do tempo médio na escola. Múltiplas 

repetências resultavam em abandono, de forma que os então onze anos da escola de base 

(oito do Ensino Fundamental e três do Médio, até 2005) correspondiam a praticamente o 

dobro disso em anos de operação escolar, ou seja, uma enorme perda de eficiência. No 

entanto, bem mais graves do que esse prejuízo em investimento público foram perdas 

individuais e sociais em virtude da exclusão promovida nesse processo. Aliás, o conceito  de 

exclusão escolar em muito antecede o de exclusão social. 

Vale a pena nos retermos um instante nesse conceito relativamente recente de 

exclusão social. Durante muitos anos do século passado, o excluído da escola não era um 

excluído social, pois inúmeras funções braçais ou repetitivas prescindiam de letramento 

efetivo. Assim, a função de seleção, nivelamento e enquadramento da escola era socialmente  

aceitável  ou   mesmo   demandada,  para  que  se  produzisse  uma    pirâmide formativa 
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correspondente à pirâmide de papéis dos trabalhadores na sociedade industrial. Hoje, 

contudo, a mecanização, a automação e a informatização tomaram o lugar dos empregos 

menos qualificados, de forma que exclusão escolar contribui para diferentes formas de 

marginalização econômica e social. 

A compreensão do sentido essencial da formação básica compeliu a sociedade a 

universalizar o acesso à escola, mas tem falhado em promover sua conclusão bem- sucedida. 

É esse contexto mais amplo que se deve presidir a opção pela promoção continuada. Entre 

outras coisas, ela pode ser mais bem compreendida em associação com um conceito mais 

efetivo de currículo, que deve ser pensado como percurso de quem aprende e não como 

roteiro de quem ensina. Assim, diante de um insucesso no aprendizado pretendido, não se 

deve repetir o discurso, mas necessariamente reconceber o percurso, levando em conta tanto 

a natural diferença de ritmos pessoais, como as compreensíveis diferenças de condições 

iniciais dependendo do histórico pessoal de cada estudante. 

Por isso, a promoção continuada não pode ignorar o desempenho de cada um, o que 

seria a justamente condenada ―promoção automática‖, mas sim levar em conta o resultado da 

avaliação para a reformulação do trajeto formativo. E, nisso, a ideia de recuperação precisa 

ser tratada com cuidado para que o ―re‖ não soe como o ―re‖ de reprovação, para que a 

garantia do direito de aprender não soe como favor ou mera tolerância e para que as 

alternativas de aprendizagem sejam oferecidas como suplementação naturalmente 

incorporada nas rotinas formativas. 

As formas e a periodicidade para a avaliação diagnóstica são variadas, assim como os 

decorrentes regimes de ciclos mais ou menos extensos, não sendo possível qualificá-los 

numa simples frase. Idealmente, cada atividade formativa poderia dar elementos para uma 

avaliação contínua, o que geralmente é dificultado em virtude da ―industrialização‖ escolar, 

no sentido de que professores especialistas se ocupam de várias centenas de alunos, numa 

literal produção ―em série‖, sem condições, por isso, de acompanhar permanentemente seu 

progresso. A enorme e discutível multiplicidade de componentes curriculares, que resulta 

num  mosaico  curricular  (não  por  acaso  denominado  ―grade‖),  agrava  aquela  distorção  e 

mesmo a promove. 

Várias das soluções que têm sido aventadas ou praticadas são de fato formas de tratar 

os sintomas, ineficazes em geral, pois não vão ao cerne do problema, que está em um 

conceito deformado de currículo. Se qualquer estudante das últimas etapas do Ensino 

Fundamental ou do Ensino Médio sabe que a maior parte de seus professores não seria 
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aprovada na maior parte das disciplinas, exceto naquela que ensina, como convencê-lo de 

que se trata de uma educação de base, quando pode ser ignorada até mesmo por um 

profissional da educação? 
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ANEXO D – É possível propor a formação de leitores e escritores 

na disciplina de Ciências?  Se sim, como? 

 

Suzani Cassiani 

 

Alguns mitos e provocações 

Gostaria de iniciar a minha fala com uma provocação sobre alguns mitos que 

perpassam  o ambiente escolar no ensino de Ciências. Em minha trajetória de 12 anos, como 

professora de Ciências em escolas públicas no interior de São Paulo, muitas vezes me deparei 

com pensamentos meus e de meus colegas do tipo: 

• Alunos não sabem interpretar. 

• Têm dificuldades em entender perguntas. 

• Alunos não sabem escrever. (Expressar-se por escrito) 

• Alunos não têm criatividade. 

• Ensinar a escrever é tarefa da língua portuguesa. Foge aos objetivos da disciplina de 

Ciências. 

Minhas primeiras dúvidas sobre esses mitos surgiram quando comecei a atuar num 

curso de Ensino de Jovens e Adultos em Campinas, com um material bastante pautado no 

comportamentalismo, no qual os estudantes necessitavam ler 24 módulos e realizar 24 

provas para concluírem a disciplina de Ciências do Ensino Fundamental (Cassiani de Souza, 

1995). 

As leituras que eles necessitavam fazer eram baseadas em objetivos bem  fechados, 

repletos de definições, com exercícios de preencher lacunas e assinalar um xis a alternativa 

correta. A prova não fugia disso. Mesmo com tanto controle, comecei a perceber que os 

estudantes faziam interpretações muito diferentes das pretendidas, proposto pelo curso. 

Esse material e essas percepções sobre como os jovens e adultos liam esses textos 

fizeram o grupo de Ciências, no qual eu estava inserida, produzir uma grande resistência  e 

realizar intervenções de diferentes naturezas: mudança dos objetivos, priorizando  menos as 

definições e mais o entendimento e questões abertas sobre a vida cotidiana dos estudantes, 

inclusive nas provas, filmes, aulas práticas, sala ambiente, para citar algumas iniciativas. 

(Cassiani de Souza, 2006) 

O resultado levou-me a repensar aqueles antigos mitos sobre a interpretação, e tema 

de minha tese enfocando a questão da leitura e escrita, da qual falarei mais à frente. 

Uma outra provocação que quero fazer sobre os limites da interpretação é sobre o 
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Programa Internacional de Avaliação (PISA), proposto e realizado por uma instituição muito  

pouco  voltada  à  educação,  a  Organização  de  Cooperação  e  Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Essa agência nem sequer justifica a atuação nesse campo, como pode 

ser verificado na proposta do programa expostas nos documentos oficiais: ―Como resposta 

à necessidade de evidência do desempenho infantil comparável internacionalmente, a OCDE 

introduz o Programa PISA‖ (Ferrero, 2011). A prova é para estudantes de 15 anos de idade 

no final da escolarização obrigatória. As áreas são Matemática,  Leitura  e  Ciências  e  a  

―mesma‖  prova  é  realizada  em  todos os  países.  A periodicidade é de 3 anos. Dos 58 países 

participantes, 5 são latino-americanos e segundo Emília Ferrero (2011), ocupam as últimas 

posições no ranking. 

Os resultados da prova têm inúmeras repercussões na mídia, provocando até mesmo 

algumas políticas públicas voltadas para os supostos problemas, correndo-se o risco da 

avaliação passar a ter um peso maior que o currículo. Ferrero (2011) aponta entre outros 

problemas a ignorância dos elaboradores às diferenças culturais, defendendo que não há que 

se aplicar cegamente a receita dos órgãos internacionais. 

 

Nesses dados de 2010, o Brasil aparece em 53º lugar, conforme se vê abaixo: 

 

 China 1º 

 Estados Unidos 17 

 França 22º 

 Portugal 27º 

 Chile 44º 

 Uruguai 47º 

 Colômbia 52º 

 Brasil 53º 

 Argentina 58º 

 Peru 63º 
 

No Brasil, esses dados têm servido de exemplo e amplamente citados, como uma 

forma de indicar que os estudantes brasileiros não leem. Há repercussões políticas e o Brasil 

é muitas vezes acusado de registrar um atraso na educação. Primeiramente, gostaria de 

ressaltar que mesmo sabendo da importância de avaliações nos sistemas de ensino, a 

proposta de uma prova única para todos os países envolvidos se não é ingênua é no mínimo 

de fácil contestação, como se pode ilustrar numa pequena metáfora no texto abaixo: 
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Um examinador sentado orientava os concorrentes (um pássaro, um macaco, um 

pinguim, um elefante, um peixinho, uma foca e um cachorro), sobre a prova que 

aplicaria, dizendo: 

“Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame: escalar aquela árvore”!! 

 

O texto remete à complexidade de uma prova internacional que desconsidera as 

culturas e idiossincrasias de cada povo. Contudo, para além dessa crítica e ainda 

considerando a importância das avaliações nos processos educacionais, percebemos que 

algumas provas são diferentes, entre Brasil e Portugal. Para os estudantes brasileiros há 

maior rigidez, pois os critérios de correção são diferentes (Simas, Cassiani & Flor, 2013). 

Para citar dois exemplos, no texto A tecnologia cria a necessidade de novas regras, 

se solicita ao estudante, que: Sublinhe a frase que explica o que os australianos fizeram para 

facilitar a tomada de decisão sobre como lidar com os embriões  congelados que pertenciam 

ao casal morto no acidente aéreo. Para os portugueses há  três citações possíveis consideradas 

corretas, já para os brasileiros somente duas. 

Em um segundo exemplo, consideramos que há dificuldade maior para os brasileiros, 

já que na maioria das provas de múltipla escolha do Brasil há mais itens na escolha, o que 

pode representar uma maior probabilidade de erro. Ou seja, o Brasil tem cinco itens 

possíveis para assinalar, enquanto Portugal tem quatro itens para a mesma questão. 

Isso tudo, sem discutir a tradução das provas, que é outro componente que estamos 

analisando, junto ao Projeto Observatório da Educação  em desenvolvimento pelo nosso 

grupo de pesquisa. 

O que isso significa? O Brasil não é membro da OCDE como é Portugal, será que 

isso pode representar uma teoria da conspiração, em que os países da América Latina são 

penalizados propositalmente? Ou ocorreu algum erro na proposição das provas? Será que 

essas dificuldades podem levar o Brasil para as últimas posições? Ou será mesmo que o 

ensino no Brasil está tão atrasado como preconiza o PISA? 

Mesmo que tenhamos muitos problemas no Brasil, é preciso desconfiar. 

Nesse caminho, para contribuir com toda essa problematização sobre a questão da 

interpretação, trazemos outras questões que fazem parte de como a leitura e escrita são 

trabalhadas na escola: 

 

 O funcionamento da linguagem ou formas de trabalhar a leitura não é 

comumente refletido em cursos de licenciatura: importância de se repensar 

os currículos dos cursos de Ciências, voltados para essas questões. 
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Problema da leitura e escrita no ensino de Ciências acaba sendo um não 

problema – “é um problema da Língua Portuguesa…”: Um não 

problema imobiliza, não há o que fazer, enquanto que o problema passa a ser 

repensado e quem sabe resolvido. 
 

A reprodução de modelos de leitura e escrita estanques, baseados em 

antigas experiências nossas, ainda quando éramos alunos: Como os 

professores não são levados a refletirem sobre formas alternativas de 

trabalhar a leitura e escrita, o que fica são os modelos de antigos professores. 

 

A noção de leitura como simulação 

No texto abaixo, há uma pequena brincadeira, no qual exemplifico o que pode ser 

chamado de uma simulação de leitura. 

 

A montilação da traxolina 

 

O estudo da montilação da traxolina é muito importante. A traxolina é um novo tipo 

de zionte. Ela é montilada nos mitossomos ceristianos. Os mitossomos transformam 

grandes quantidades de fevônio e o detacham para obter  a traxolina. Em relação à 

montilação da traxolina, os mitossomos se classificam  em endógenos e exógenos. A 

traxolina é dos principais ziontes presentes nos organismos vivos e sua pesquisa terá 

grande importância no futuro. 

Responda às questões utilizando sentenças completas. 

1) O que é a traxolina? 

2) Onde ela é montilada? 

3) Como é obtida a traxolina? 

4) Porque é importante estudar a traxolina? 

 

Tente responder às questões. 

Na verdade, a traxolina não existe! Todas as informações contidas no texto são falsas 

e mesmo assim todos conseguem responder as questões de uma forma que pode ser 

considerada de correta. Por ser um texto que remete ao discurso científico, ou seja, um texto 

que vem com uma carga de verdade e neutralidade, as pessoas geralmente conseguem 

responder as perguntas, mas não compreendem os sentidos do texto num contexto mais 

geral, pois não há ligação com a vida dos sujeitos. E isso acontece muitas vezes em aulas de 

Ciências. 

Temos trabalhado com esse texto, junto a professores e estudantes da escola básica, 

para que eles se repensem como leitores e escritores (Cunha, Simas & Cassiani, 2011). O 



175 

 

 

resultado é muito interessante, pois ao mesmo tempo os professores identificam o texto como 

científico e reconhecem os limites desse trabalho nas escolas, incluindo muitos livros 

didáticos que priorizam esse tipo de leitura/escrita que desfavorece a aprendizagem em prol 

da memorização de termos científicos, os quais por sua vez não  são tão importantes para o 

entendimento do mundo, em que vivem nossos alunos. 

Nesse sentido, afirmamos que a leitura não é uma questão de tudo ou nada! A leitura 

é uma questão de graus, ou seja, nem todos os estudantes têm a mesma maturidade para o 

entendimento dos textos. E isso pode ser aprendido na escola e em aulas de Ciências. 

Meu desafio ao longo desses anos foi pensar em uma certa resistência sobre o que 

está colocado sempre me perguntando se podemos propor diferente. Nesse sentido, 

afirmamos que a leitura não é uma questão de tudo ou nada! A leitura é uma questão de 

graus, ou seja, nem todos os estudantes têm a mesma maturidade para o entendimento  dos 

textos. E isso pode ser aprendido na escola e em aulas de Ciências. Na frase abaixo, 

percebemos como tiramos o prazer de escrever de uma criança de 7º ano: 

Eu amo escreve mais tenho muitos eros de português só para a senhora saber eu 

preciso tira um 10 no terceiro bimestre para mim passar, então eu escrevo pouco 

para não era, então eu escrevo mais poesias e músicas quando esto em casa quando 

não to fazendo nada – sic (Estudante J) (Tomio, 2012). 

E esta frase acaba sendo muito parecida com esse quadrinho do Calvin: 

 

 

 

Ver, interpretar, construir sentidos 

Partimos do pressuposto, que sempre estamos sujeitos a processos de interpretação. 

Quando vemos um fato ele está impregnado de nossa leitura sobre  o mundo. 

Nesse caminho, as contribuições da Análise de Discurso(AD) para a Educação em 

Ciências, especificamente em relação à leitura e escrita tem sido fundamental em nosso 

grupo. Para nós, os sentidos são construídos durante a interação com o mundo e a isso 

chamamos de interpretação. 
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Para explicitar esse conceito da AD, vamos trazer o seguinte texto: 

Assistindo a gravação de uma enquete feita na rua, num povoado da região Norte por 

uma TV comunitária, vi alguém dizendo que o mosquito que transmite a AIDS é o 

“Aids do Egito”. 

Façamos um percurso lógico do que parece ilógico. 

 

Na região Norte, as pessoas aprendem que grande parte das doenças se pega por 

picada de mosquito: 

 

 governo dissemina maciça campanha contra a dengue, e as pessoas aprendem que o 

vilão da doença é um mosquito que se chama “Aedes aegiptus (!!); 

 a formação mítica e religiosa da população associa o Egito com as sete pragas; 

 O mosquito é considerado uma praga, porque as pessoas nunca se livram das 

doenças que ele transmite (malária, por exemplo); 

 paralelamente à campanha da dengue, é veiculada outra, contra a AIDS, nome que 

não faz nenhum sentido para a população, mas é muito parecido com AEDES...” . 

 

Adaptado do texto O Aids do Egito e a comunicação em saúde de Inesita Araújo, do 

Jornal Nós da Rede. Ano 1, nº. 3/2000 

 

Os deslizamentos encontrados na interpretação desse texto são muito comum. O jogo 

entre a paráfrase e polissemia, ou seja, entre o sentido que intencionou o autor   e os 

deslizamentos não esperados, é muito comum no funcionamento da linguagem. Para nós 

mesmos, ao lermos um texto para um exame na faculdade e passados alguns anos o 

retomamos porque precisamos fazer um trabalho, a perspectiva dessa leitura é totalmente 

diferente. 

Pêcheux (1993) afirma que todo fato é uma interpretação. Essa interpretação e filiação 

de sentidos dependem dos nossos conhecimentos, histórias de vida, expectativas e o 

momento histórico em que estamos imersos. 

Ao afirmar que a linguagem não é transparente, explico que quando falamos nem 

todos entendem do mesmo jeito, apesar de estarmos inseridos numa mesma sociedade, num 

mesmo momento histórico, vivendo numa mesma cultura. É preciso perder a ingenuidade e 

muitas vezes se colocar no lugar do outro, antecipar sentidos que possam estar sendo 

interpretados de outra forma. As pessoas são diferentes e, portanto, podem apresentar 



177 

 

 

diferentes interpretações sobre os mais diversos discursos. 

As palavras não têm sentidos fixos, pois dependem de como são inseridas no discurso 

e assim sempre estão sujeitas a deslocamentos, já que não se pode garantir com toda a 

certeza, como irá interpretar o seu interlocutor. 

Por exemplo, a palavra terra, pode ter sentidos diferentes para diferentes sujeitos, 

dependendo da formação discursiva em que ele está inserido: 

 Agrônomo 

 Sem Terra 

 Astrônomo 

 Geólogo 

 

Esse tipo de deslocamento ou deslizamentos de sentidos é amplamente utilizado nas 

propagandas, piadas, poesias, músicas, muitas vezes por chamar a atenção, por ser engraçado 

o duplo sentido, ou mesmo para enviar mensagens quando há censura. Por exemplo, as 

várias músicas do Chico Buarque na ditadura! 

 

“Pai, afasta de mim esse cálice…” 

“Pai, afasta de mim esse cale-se” 

Cálice, Chico Buarque e Gilberto Gil, 1973  

Para a AD as imagens e até letras também são textos. As letras A ou O nas portas dos 

banheiros são lidas e interpretadas, pela maioria das pessoas, como sendo A o banheiro 

feminino e O o masculino. 

Ainda  falando  em  interpretação,  a  noção  sobre  o  que  é  um  ―texto‖  é  muito 

importante. Os textos podem ser escritos, podem ser imagéticos, gestuais, orais...Por 

exemplo, a leitura dessa imagem abaixo teria sido vital para evitar o acidente de Goiânia, em 

que catadores de materiais recicláveis se apoderaram de um equipamento abandonados de 

raio x e que continha Césio 137. 
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Nesse sentido, a noção de discurso é bastante importante e podemos defini-la como 

Efeito de sentidos entre interlocutores‖, conforme explicita Orlandi (2003): 

 

Toda leitura constitui-se como interpretação e não somente 

decodificação. Portanto, as leituras podem ter sentidos diferentes. 

Assim, os sentidos não estão dados, para serem apenas decodificados, 

mas são construídos no ato do discurso. (Orlandi, 2003) 

 

Ciência não é neutra e nem a sua linguagem 

Para exemplificar o que estamos querendo dizer, trazemos alguns exemplos de 

valores e preconceitos que podem ser encontrados em livros didáticos e os sentidos 

construídos sobre os papéis femininos e masculinos ensinados nas escolas. 

 Os óvulos são apontados como fracos e passivos; 

 Os espermatozoides são caracterizados como ativos, ágeis e fortes. 

Emily Martin (1996) analisou o clássico texto didático Medical Physiology, muito 

utilizado em cursos de medicina e saúde e encontrou os seguintes trechos: 

 Enquanto a fêmea produz apenas um único gameta a cada mês, os túbulos 

seminíferos produzem centenas de milhões de espermas a cada dia. 

 No nascimento, os ovários humanos normais contêm um número estimado de um 

milhão de folículos (cada um), e nenhum novo folículo aparece após o nascimento. 

Assim em contraste acentuado com o macho, a fêmea recém- nascida já tem todas as 

suas células germinativas. Apenas umas poucas, talvez 400, estão destinadas a 

atingir plena maturidade. 

Que valores podem ser ensinados quando essas células, óvulos e espermatozoides são 

comparados com mulheres e homens? Novamente é preciso perder a ingenuidade no 

funcionamento da linguagem! 

Mesmo falando das possibilidades das diferentes interpretações e sentidos, defendo 

que a disciplina de Ciências é tão importante que existe na escola como uma das disciplinas 

curriculares. Nesse sentido, acredito que as crianças têm o direito de aprender sobre as coisas 

do mundo nessa ótica, assim podem fazer suas escolhas e entender melhor onde vivem. 

Portanto, no discurso da ciência escolar há sentidos dominantes que precisam ser 

trabalhos. Ou seja, os estudantes precisam entender o sentido das palavras no discurso da 

Ciência. Por exemplo, a palavra Evolução. Desde que começamos a falar, essa palavra tem o 

sentido de melhoramento, progresso. Se não partimos dos conhecimentos prévios dos 

estudantes e trabalhos com os sentidos que eles carregam previamente é muito mais difícil de 
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ensinar esse conceito. A palavra Evolução precisa ser entendida no sentido Biológico das 

teorias neodarwinistas. 

 

Na contracorrente 

Abordadas as questões mais teóricas sobre o funcionamento da linguagem proponho 

que trabalhemos na contracorrente, quando se fala em leitura e escrita na educação em 

Ciências: 

 

– Da obrigatoriedade da leitura sem atenção ao prazer de ler; 

– Da busca de interpretações únicas num texto; 

– De objetivos ligados estritamente a avaliação dos conteúdos; 

– De uma escrita que prioriza somente a memorização – questões 

preencher lacunas, cópia do livro didático…; 

– De uma leitura e escrita que não estimula ; 

A partir disso, algumas questões nos perseguem ao longo desses anos: 

 Como ler em sala de aula? 

 Como perguntar numa interação seja ela oral ou escrita? 

 Quais questões podem levar a outras leituras? 

 Como trabalhar um texto? 

 Como lidar com as diferentes interpretações? 

 Textos diferenciados garantem uma leitura diferenciada? 

 Quais textos podem contribuir para a apropriação da leitura? 

 Por que os estudantes da Educação Básica ficam nas escolas por mais 11 

anos, sem nunca ter acesso aos que constroem a Ciência, às suas 

publicações, aos seus locais de trabalho? 

 Como trabalhar a escrita de forma lúdica? 

 Como se pode restabelecer uma autoria por parte dos estudantes nos 

textos escritos nas aulas de Ciências? 

 Será que não poderíamos de alguma forma utilizar a escrita marginal dos 

estudantes nas escolas, como os seus diários ou cadernos de 

confidências? 

Temos como ponto de partida que: 
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(...) a criatividade implica na ruptura do processo de produção da linguagem, pelo 

deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente, produzindo movimentos que 

afetam os sujeitos e os sentidos na sua relação com a história e com a língua. 

Irrompem assim sentidos diferentes.  (ORLANDI, 2001 p.37) . 

 

Uma primeira afirmação que gostaria de enfatizar é de que todo leitor tem sua história 

de leituras. Se considerarmos que gostamos tanto de ler e que a vida escolar muitas vezes nos 

faz desgostar de ler, um bom caminho é um resgate de nossas histórias de leitura. Nessa 

pesquisa (Cassiani & Nacimento, 2004), resgatamos histórias de leituras de futuros 

professores de Ciências: 

 

Na minha vida a leitura vem associada com prazer e com um sentimento fraterno. 

Aprendi a ler com quase cinco anos, quando meu pai me pegava no colo e me 

ensinava a juntar, as sílabas em sua mesa iluminada de desenhista”. A paciência 

dele imperava naquele momento. (...) Depois cresci mais um pouco, fui para a 

escola e conquistei certa independência na leitura. Fui a primeira da sala a ler e 

escrever e já lia em casa sem a necessidade da presença do meu paizinho (Mo). 

(Cassiani & Nacimento, 2004) 

 

Além disso, é preciso entender como os estudantes se relacionam com a escrita. 

Nesse excerto abaixo, Tomio (2012) levantou o que estudantes do 7º. ano pensavam  sobre a 

escrita: 

 

Eu adoro escrever. Eu gosto de escrever poemas eu tenho em casa um caderno cheio 

deles. (Estudante B); Eu gosto muito de escrever, e eu escrevo muito musicas. 

(Estudante G) 

Gosto de escrever só se for uma coisa que eu goste se não, não gosto de 

escrever. Gosto de escrever no meu diário, em redes sociais, no meu blog. 

Tenho 1 computador, tenho e-mail, sim escrevo em vários lugares da net. 

(Estudante I). 
 

Temos assim, alguns indícios de que os estudantes leem e escrevem em aulas de 

Ciências e fora dela! Para dar conta dessa afirmação, temos construído um olhar para a 

Leitura e Escrita no ensino de Ciências que admita: 

A importância de resgatar as histórias de leituras; 

– A importância de antecipar alguns sentidos dos estudantes; 

– Ativar seus conhecimentos prévios para poder propor intervenções. 

Mas é possível trabalhar um texto mais próximo à linguagem coloquial, quando se 

fala de ciência? 
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Em minhas pesquisas (Cassiani de Souza, 2000), percebi que os estudantes escreviam 

inúmeras coisas fora da disciplina de Ciências e fiz o seguinte levantamento: 

 

 

Resposta de 85 alunos à pergunta: ―Você gosta de escrever fora da sala de aula, num 

diário, por exemplo?‖ (Cassiani 2000). 

Ao perceber a quantidade de estudantes que possuíam uma escrita marginal à escola, 

associada a algo que me incomodava, ou seja, que os estudantes  ao longo de   12 anos ou 

mais de escolarização quase nunca liam textos dos cientistas. Propus a  leitura de textos, 

como o que vemos abaixo: 

 

Tomei um vaso de barro, no qual coloquei 100 quilogramas de terra que havia 

secado em um forno e que umedeci com água de chuva e ali plantei o caule de  um 

salgueiro que pesava dois quilogramas e meio. E eis que, passados cinco anos, a 

árvore que ali se originou pesava cerca de 80 quilogramas. Quando era necessário, 

eu sempre umedecia o vaso de barro com água de chuva ou água destilada, e o vaso 

era grande e estava implantado na terra. Para que a poeira levada pelo vento não se 

misturasse à terra do vaso, cobri-lhe a abertura com uma placa de ferro revestida de 

estanho e com múltiplas perfurações. Não computei o peso das folhas que caíram 

em quatro outonos. Por fim, tornei a secar a terra do vaso e ali encontrei os mesmos 

100 quilogramas, com alguns gramas a menos. Portanto, 80 quilogramas de 

madeira, cortiça e raízes, surgiram unicamente a partir da água. 

Johan Baptiste van Helmont  (1662, p. 109) 

 
 

Esse texto escrito em primeira pessoa do singular, chamou-me a atenção para propor 

uma leitura para estudantes de 8ª série (atual 9ª ano), em que os cientistas fossem seres 

humanos, que a Ciência tivesse uma história e que eles cometessem erros. 
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Van Helmont era um alquimista que fez um dos primeiros experimentos que explicou 

o fenômeno da fotossíntese, apesar de seu limite em entender o processo todo, ignorando os 

gases e a luz. Aristóteles em 384 anos a.C. escreveu que as plantas absorviam os alimentos 

diretamente do solo. Passados todos aqueles anos, Van Helmont fez esse experimento e 

concluiu que a planta absorvia a água e que esta se transmutava em madeira, sem levar em 

conta o gás carbônico e a luz. (Cassiani de Souza, 2002). 

Ao trabalhar essas questões os alunos responderam de forma muito interessante: 

 A confusão que Aristóteles fez foi a mesma que eu fiz, porém ele passou por 

isto a 384 anos antes de Cristo e eu no ano de 1997 depois de Cristo. 

Michelle 8ª C. 

 Não sabia que Aristóteles considerava que as plantas retiravam o alimento 

do solo. Eu não sabia também que somente há 300 anos um cientista fez 

experimentos para contrariar essa forma de pensar do Aristóteles. Ana P. 8ª 

A. 

 Eu pensava a mesma coisa que Aristóteles, que as plantas retiravam o 

alimento diretamente do solo. E o experimento de Van Helmont contraria 

totalmente a minha forma de pensar. Cris 8ªA. (Cassiani de Souza, 2000) 

 

Porém, gostaria de ressaltar que a forma como perguntamos produz sentidos e foi 

isso que fiz durante essa intervenção na escola: 

 

Exemplo: 

1. Escreva o que você não sabia desse texto. 

2. Escreva o que você já sabia. 

3. Escreva o que você achou mais interessante. Escreva o que você não gostou ou 

critica? 

 

Penso que com perguntas abertas é possível: 

 

 

Ouvir a voz dos estudantes – saber o que eles pensam; dar acesso a voz dos 

cientistas, seres humanos que também cometem erros e discutir como a produção da Ciência 

e da Tecnologia envolve questões políticas, sociais, históricas (Cassiani & Linsingen, 2009). 

Nessas mesmas turmas de 9º ano, trabalhamos com possibilidades de escrita 
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diferenciada, focando o aluno como autor. (Cassiani & Almeida, 2005) 

Iniciamos um trabalho com o objetivo da produção de um texto, com a leitura desse 

trecho que precisavam continuar, ao som da seguinte música: 

Olha bem meu amor… hoje o sol não apareceu… é o fim da odisseia humana na 

Terra … Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave... 

Esta letra de música é só para você se inspirar... 

 

Eva, de Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi  

 

Imagine que você é um dos últimos sobreviventes do planeta e precisa procurar 

outro lugar para viver, já que as inúmeras explosões atômicas durante a Terceira 

Guerra Mundial tornaram o mundo inabitável. O cenário é caótico e desolador, pois 

o planeta está arrasado. Apesar disso, você está embarcando numa espaçonave, 

indo para um pequeno planeta que pode ser repovoado. Porém, alguns fatores são 

importantes: se por um lado algumas condições de lá são parecidas com as do nosso 

ex-planeta Terra, outras são bem adversas: (...) 

Diante desse cenário c cio, escreva um te to num es lo que voc vai escolher 

levando em conta seus conhecimentos. se sua imaginação e criatividade e conte 

sua  história de diferentes formas escrevendo, um relato de sua aventura ou ainda uma 

pequena narrativa em forma de conto. 

Abaixo um dos excertos de textos produzidos pelos estudantes: 

 Texto de ficção - O começo do fim 

O ano é de 2099, Terra, USA as 2:30 h da madrugada se vê saindo da base da 

aeronáutica do Distrito da Califórnia 10F11>, a nave black jet (avião de caça norte- 

americano invisível ao radar inimigo devido a suas formas materiais de sua tecnologia e 

principalmente por causa que sua superfície possui pequenos cones que desviam o sinal 

infravermelho do radar) o destino à grande mãe Rússia, a grande Terceira Guerra Mundial 

tinha seu início, era o começo do fim. (Cassiani, 2000) 

Em outras intervenções, que também tenho trabalhado  com futuros professores  de  

ciências,  destaco  o  trecho  a  seguir,  salientando  ainda  a seguinte premissa – a 

forma  como  se  pergunta  influencia  na  forma  como os  alunos escrevem: 

Imagine que você encontra um extraterrestre que acaba de chegar à Terra. Ele nunca 

esteve neste planeta e tampouco conhece o que temos por aqui. Ele não  tem olhos e 

percebe tudo a sua volta através do tato e de orgãos sensitivos especializados. Você 
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é a primeira pessoa com a qual o ET tem contato e deve explicar-lhe como 

funcionam algumas coisas aqui na Terra. Enquanto vocês conversam, ele te 

pergunta sobre como você percebe o mundo. Você deve explicar-lhe que usamos 

cinco sentidos básicos e quais são esses sentidos. No planeta dele ninguém sabe 

como nossos sentidos funcionam. (Olinto, Machado, Freiria, 2013) 

 

No exemplo acima, o texto remete a um outro leitor. A ideia é quebrar algumas 

expectativas geradas, quando o estudante alia sua escrita somente à avaliação do professor. A 

intenção é levar em conta o ―Mecanismo de Antecipação‖, ou seja, perceber até que ponto os 

estudantes escrevem o que pensam e não simplesmente o que o  professor quer. 

Os desenhos, cartas, poesias também são formas de textos que inspiram os estudantes 

a produzirem excelentes trabalhos como autores: 

 Presidente Lula o meu bairro é uma pobreza. Atrás das casas só tem verde. No 

meu bairro s tem 1 mercado, não tem farmácias, não tem nada, s pobreza...” 

“Eu acho que onde tem verde poderia ser: mercado, farmácia, padaria, asfalto, 

agropecuária, praças, parques, posto de saúde, porque aonde tem aqueles matos 

desmatados podem ser construídas várias coisas para ajudar nossa sociedade. 

Ali e Mar (Pereira, 2005). 

Nesse trecho, os estudantes escreveram cartas aos políticos sobre o meio ambiente. A 

escola estava inserida numa zona de risco, com favelas, problemas de saneamento básico, 

entre outros. (Pereira, 2005). 

Em outro interessante trabalho (Barros, Giraldi e Cassiani, 2013), focamos  o Enem 

para que os alunos pudessem compreender sua própria interpretação. Foram utilizados 

provas do Enem não na intenção de treinar e sim para que os estudantes refletissem como 

liam as provas. Para que eles se repensassem como leitores. 

Também com professores em processo de formação no Timor-Leste a pergunta: Qual 

a importância do tais para o Timor-Leste
19? (Cassiani, Linsingen, Lunardi 2012), nos deu 

suporte para o início de um trabalho bastante interessante, em que problematizamos o ensino 

de Ciências a partir de uma questão local – o TAIS um tecido fabricado naquele país. Nele 

                                                           
9  O Timor-Leste é um país asiático, cuja colonização portuguesa de 400 anos terminou em 1975. Porém nesse 

mesmo ano, foi invadido pela Indonésia que ocupou o território durante quase 30 anos, proibindo a língua 

portuguesa e com muita violência, aniquilou 1/3 da população. Atualmente, numa cooperação educacional, o 

Brasil envia 50 professores brasileiros para contribuir com a formação de professores, pois 85% destes não têm 

formação acadêmica. Sou uma das coordenadoras do Programa de Qualificação de Docentes e de Língua 

Portuguesa. 
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refizemos as redes que envolvem a produção do Tais desde a fotossíntese no processo de 

produção do algodão até sua comercialização. 

 

Algumas considerações 

Para finalizar convido vocês a fazerem uma síntese sobre: 

 Repensar no modelo de leitura quando ensinamos Ciências resgatando as 

nossas histórias de vida e de leituras; 

 Permitir uma relação menos ingênua com a linguagem e com os textos 

trabalhados; 

 Afirmando que um texto diferenciado não garante um avanço nas 

interpretações dos estudantes, pois não há separação entre forma e conteúdo; 

 Afirmar que leitura necessita de outros estímulos para que aconteça de forma 

prazerosa: vídeos, experimentos, aulas de campo, produção escrita sobre o 

que pensam e em vários gêneros discursivos; 

 A importância do estudante se repensar como leitor e suas interpretações 

precisam ser valorizadas; 

 Outras formas de leitura podem ser trazidas: gibis, revistas, internet – repensar 

seu uso nas ciências; 

 O estudante precisa sentir-se autor de suas escrituras; 

 Quando escrevemos um texto temos em mente um leitor – superar  a escrita 

apenas como forma de avaliação; 

 Para finalizar deixo uma fala de Bachelard que traduz com beleza o que 

tentamos fazer na educação em ciências, tentando entender os deslocamentos 

e buscar a compreensão do funcionamento da linguagem: Tornar 

imprevisível a palavra não será uma aprendizagem de liberdade? Que 

encanto a imaginação poética encontra em zombar das censuras!  

(Bachelard, 1957, p.11) 
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ANEXO E  – Avaliação em Ciências da Natureza: desafios e reflexões 

 

Felipe Bandoni de Oliveira 

 

Este texto não pretende ser um tratado teórico sobre avaliação, nem uma revisão 

extensiva do que já se discutiu academicamente sobre esse tema. Em vez disso, o que 

apresento aqui é uma reflexão sobre a avaliação diretamente derivada da minha prática como 

professor de Ciências da Natureza e da observação da prática de outros professores. 

Apresento aqui as inquietações e as dificuldades que enfrento ao avaliar o desempenho de 

meus alunos e ao observar como meus colegas lidam com esses mesmos obstáculos. 

Uma definição muito crua e pragmática de avaliação é: verificação da 

aprendizagem10. Embora essa definição possa ser encarada como simplista, ela é uma 

definição de trabalho que pode ser útil. Nós, professores, organizamos uma situação para  os 

alunos na qual pretendemos que aprendam alguma coisa; a avaliação seria a  averiguação 

sobre se essa situação funcionou, se a aprendizagem que imaginamos que aconteceria, 

aconteceu de fato. 

Portanto, só se pode avaliar aquilo que se ensina; é preciso que haja coerência entre 

o que professor ensina e o que avalia. Para ilustrar isso, vejamos um exemplo muito simples: 

um professor atesta, em sua aula, que ―a estrutura de dupla-hélice para o DNA foi proposta 

em 1953‖. Ele pede aos alunos que copiem a frase no caderno e a memorizem. Depois de  

alguns dias, ele pergunta aos alunos, em uma prova escrita:  ―Em que  ano  foi proposta a 

estrutura de dupla-hélice para o DNA?‖. 

Todos sabemos que a maioria dos conteúdos que ensinamos é mais complexa que 

esse exemplo.  A maior complexidade do  conteúdo  exige  uma  maior complexidade da 

avaliação. Verificar se um aluno aprendeu um conteúdo conceitual, como por exemplo, a 

ideia de substância em Química, de trabalho em Física ou de fotossíntese em Biologia, é algo 

que não pode ser feito simplesmente pedindo que o aluno defina esse conceito. Ou, como 

escreve Zabala (1998): 

                                                           
10 Vale aqui uma ressalva: o termo avaliação não é utilizado neste texto como sinônimo de prova escrita. O 

termo é empregado para designar o processo por meio do qual o professor verifica a aprendizagem do aluno ou 

também como instrumento utilizado pelo professor para essa verificação. Embora há muito tempo o termo tenha 

alcançado esse segundo significado, mais amplo, nos escritos dos estudiosos da Educação e no discurso dos 

professores, o que se observa, na prática, é que uma parte significativa dos docentes que atuam no Ensino Básico 

ainda encaram a prova escrita como sendo a única maneira de avaliar a aprendizagem. 
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As atividades para conhecer qual é a compreensão de um determinado conceito não 

podem se basear na repetição de algumas definições. Esse  tipo de avaliação implica 

a observação, pelo professor, do uso do conceito em variadas situações. 

Da mesma maneira, a avaliação de um conteúdo procedimental exige atividades em 

que  o aluno tenha, efetivamente, de empregar esse procedimento: 

Os conteúdos procedimentais implicam em saber fazer, e o conhecimento sobre o 

domínio deste saber fazer só pode ser avaliado em situações de aplicação desses 

conteúdos.  (Zabala, 1998). 

Embora essas considerações pareçam óbvias, penso que os maiores problemas de 

nossa prática de avaliação apareçam justamente aí. Muitas vezes, avaliamos conteúdos que 

não ensinamos, de fato, aos alunos; as avaliações são incoerentes com o que se ensinou. 

Tomemos um exemplo corriqueiro: um professor usa um texto informativo sobre 

fósseis, como os que existem em livros didáticos, em uma aula. Ele pede aos alunos que o 

leiam e, depois, que respondam o questionário que vem em seguida no livro didático. As 

questões  exigem  que  os  alunos  busquem  informações  no  texto:  ―O  que  são  fósseis?‖; 

―Como se formam os fósseis?‖. 

Para avaliar se os alunos aprenderam, o professor elabora uma prova escrita, com 

questões semelhantes às trabalhadas em aula, com a diferença de que na prova, não há texto. 

Existe aí uma incoerência: o professor ensinou os alunos a buscar informações no texto, mas 

na prova isso não é requerido. Em vez disso, espera-se que os alunos tenham memorizado o 

que está no texto trabalhado em aula. Essa incoerência está tão introjetada no cotidiano 

escolar que muitos alunos, de tanto viverem essa situação, nem mesmo esperam que haja 

qualquer texto na prova. 

Como já mencionei, muitos conteúdos que pretendemos ensinar são complexos. O 

currículo oficial do Estado de São Paulo, por exemplo, baseia-se inteiramente em 

habilidades, que acabam sendo uma combinação de procedimentos e conceitos. Para avaliar 

se os alunos estão aprendendo essas habilidades, temos de idealizar avaliações em que eles 

sejam levados a efetivamente fazer uso dessas habilidades. A situação fica ainda mais 

complicada se considerarmos que a aquisição de uma habilidade não é algo binário, do tipo  

―ter‖ ou ―não ter‖. Ao contrário, aparentemente existe uma gradação, ou seja, os alunos 

desenvolvem-se pouco a pouco e tornam-se mais autônomos nas variadas habilidades ao 

longo de sua escolarização. 
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Os estudiosos da avaliação são unânimes em afirmar que o mais desejável seria que  

os  professores  avaliassem o  processo  de  aquisição  de  conhecimento  dos alunos (Pozo & 

Crespo, 2006). Ora,  se  concordarmos  com essa  concepção  de  avaliação,  nada é mais inadequado 

que ocupar um bimestre com aulas expositivas  e  dar  uma  prova final
2
! Em vez disso, o professor 

teria de descobrir maneiras de acompanhar como cada aluno vem se desenvolvendo ao longo das aulas 

e, ao final, avaliar se o percurso revela que aprendeu. Convencionou-se chamar essa prática de 

avaliação processual, um termo já muito desgastado em reuniões pedagógicas. 

Aprendi, com colegas professores, que essa observação do processo do aluno  pode ser feita 

avaliando-se várias vezes o mesmo objetivo. Tomemos, por exemplo, um procedimento comum nas 

aulas de Ciências da Natureza, que é o de formular hipóteses para explicar fenômenos. Se o objetivo é 

que os alunos aprendam esse procedimento, para ser coerente, o professor deve expô-los a situações 

em que precisem formular hipóteses. Observando como se saem em cada uma dessas situações, poderá 

afirmar, no fim do processo, como eram os alunos, nesse aspecto, no início do trabalho; como se 

desenvolveram ao longo das aulas (se melhoraram a qualidade e a profundidade das hipóteses, se são 

capazes de articulá-las com conhecimentos vindos de outras situações); como chegaram ao fim do 

trabalho. De posse dessas informações, o professor poderá dizer com segurança quais alunos atingiram 

o esperado e quais não atingiram; quais aspectos precisam ser melhorados e quais se consolidaram ao 

longo do trabalho. A avaliação servirá ainda para o professor decidir se são necessárias outras 

intervenções para atingir o nível que julga adequado. O importante, nessa maneira de avaliar, é 

observar várias vezes o desempenho do aluno em relação a um mesmo objetivo de aprendizagem. 

Os professores mais pragmáticos imediatamente dirão: ―Como fazer isso em salas com muitos 

alunos? Com pouco tempo para preparação? Com pouco tempo para correção?‖. Essas e muitas outras 

questões de fato se colocam e, para frustração do leitor mais afoito, eu não ofereço uma resposta 

acabada para nenhuma delas. A resolução desses problemas, tão típicos de nossa degradada condição 

profissional, só    pode ser feita dentro da realidade particular de cada professor. Atrevo-me, no 

entanto, a apontar três aspectos que considero fundamentais para a construção de melhores avaliações: 

autoria, criatividade e crítica por pares 

Autoria: porque, como mencionei, cada sala de aula requererá sua avaliação 

singular; portanto, o professor, que deve ser autor genuíno de suas aulas, deve também 

assumir a responsabilidade de idealizar como verificará o conhecimento que pretende que os 

alunos construam nelas. 

Criatividade: será necessária para contornar o modelo da prova escrita, certamente o 

mais disseminado, mas que muitas vezes é inadequado. Se a intenção é observar o processo 

de cada aluno, precisaremos ser criativos para conceber maneiras de registrar o 

desenvolvimento dos alunos nas diferentes habilidades do currículo de uma maneira que não 
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seja trabalhosa demais a ponto de torná-la impraticável, nem simples demais que a faça 

perder as informações que queremos. 

Crítica por pares: pode ser uma ferramenta útil para melhorar as avaliações. Nós 

professores poderíamos nos valer de nossos colegas para avaliar nossas avaliações e assim 

verificar a coerência da nossa prática. As reuniões pedagógicas, que são demasiado 

organizativas na maioria das escolas, poderiam ser um espaço para uma discussão rotineira 

sobre a avaliação  dos alunos.  Para  isso,  seria preciso  deixar  de  lado  os melindres  dos 

―especialistas  na  área‖  e aceitar  debater,  efetivamente,  a  maneira  como  se  ensina  e  se 

avalia. 

A criação na escola de um espaço franco de discussão, abrindo a ―caixa preta‖ da 

avaliação, certamente contribuiria para a formação de todos os professores envolvidos e para 

a construção de procedimentos mais eficientes para verificar se, de fato,  nossos  alunos estão 

aprendendo. 
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ANEXO F – Ofício de autorização do Curso MGME 

 

 

 



193 
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A. APRESENTAÇÃO 

1. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo ―Paulo Renato 

Costa Souza‖ (EFAP) e da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), em 
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continuidade ao Programa Educação — Compromisso de São Paulo, estabeleceu a ação 

―Melhor Gestão, Melhor Ensino‖ como mais uma das vertentes voltadas à melhoria da 

educação do Estado de São Paulo. A ação ―Melhor Gestão, Melhor Ensino‖ é voltada para 

a formação continuada dos docentes do Ensino Fundamental (EF) Anos Finais. 

Inicialmente esta ação desenvolveu quatro cursos: Curso 1 – Formação de Formadores 

(Gestão, Língua Portuguesa e Matemática); Curso 2 – Formação de Gestores Escolares; 

Curso 2 – Formação de Professores de Língua Portuguesa; e Curso 2 – Formação de 

Professores de Matemática. 

2. Agora, de forma a ampliar a formação continuada dos docentes do EF Anos Finais, 

incluem-se o atendi- mento aos professores de Ciências. 

3. Este Regulamento contém as regras e procedimentos que regem o Curso 2 – Formação 

de Professores 

– Ciências, que será oferecido na modalidade semipresencial, por meio de encontros 

presenciais e de atividades a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP 

(AVA-EFAP). 

 

B. OBJETIVOS 

4. O curso 2 – Formação de Professores de Ciências tem como objetivos: 

a. Subsidiar os formadores com estratégias que promovam o fortalecimento da gestão 

pedagógica, articulando os conteúdos das diferentes áreas e o aprimoramento das 

competências leitora e escritora dos alunos do EF Anos Finais; 

b. Propiciar a reflexão e a socialização de práticas que possam fortalecer a equipe escolar, 

de modo a promover a melhoria da qualidade da educação; 

c. Possibilitar a reflexão e a discussão sobre práticas metodológicas desenvolvidas em 

sala de aula, relacionando competências e habilidades da prática docente com os 

conhecimentos científicos e técnicos básicos para o professor de Ciências. 

 

C. PÚBLICO-ALVO 

5. O Curso 2 - Formação de Professores de Ciências é direcionado aos professores com 

aulas atribuídas de Ciências, conforme base CGRH de Junho de 2013. 

 

D. HABILIDADE E COMPETÊNCIAS 

6. O curso 2 - Formação de Professores de Ciências pretende contribuir no desenvolvimento 
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das seguintes habilidades e competências: 

a. Construção de estratégias pedagógicas que contribuam na condução do processo de 

fortalecimento das competências leitora e escritora dos alunos das séries finais do 

Ensino Fundamental. 

b. Compreensão da importância do Plano de Formação Regional para professores; 

c. Reflexão sobre as práticas metodológicas desenvolvidas em sala de aula; 

d. Associação das competências e habilidades da prática docente com os conhecimentos 

científicos e técnicos básicos para o professor de Ciências. 

 

E. PROCESSO DEINSCRIÇÃO 

7. As inscrições devem ser realizadas no período de 15 de Julho a 07 de Agosto de 2013, 

exclusivamente pelo endereço eletrônico: www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme. 

8. O diretor de cada unidade escolar (UE), ou o responsável por ele indicado, deve inscrever 

os professores de Ciências em exercício em sua UE. 

9. Para realizar as inscrições, os diretores, devem: 

a. assistir a videoconferência de orientação realizada em 25 de Junho de 2013 e 

disponível para consulta no site da ação Melhor Gestão, Melhor Ensino: 

www.escoladeformcao.sp.gov.br/mgme,  no  canal  ― Os  Cursos‖  em  ―Curso  2  – 

Formação‖, ―Professores de Ciências‖; 

b. comunicar todos os profissionais a serem inscritos; 

c. ter em mãos os dados de todos os profissionais a serem inscritos (nome completo, RG, 

CPF e e-mail pessoal e ativo); 

d. acessar o site da ação Melhor Gestão, Melhor Ensino: 

www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme; 

e. no menu lateral direito, clicar em ―Inscrições abertas: Curso 2 – Formação de 

Professores de Ciências e ler atentamente as orientações; 

f. acessar o formulário de inscrição: 

i. inscrever os profissionais listados que estejam em exercício em sua UE em classe 

de Ciências, e confirmar o e-mail de cada um dos profissionais inscritos; 

ii. incluir e inscrever os profissionais que estejam em exercício em sua UE em classe de 

Ciências, mas que não constem relacionados no formulário. 

10. Os profissionais inscritos receberão no e-mail indicado no formulário de inscrição a 

confirmação e as informações sobre a inscrição, tais como nome do 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme
http://www.escoladeformcao.sp.gov.br/mgme
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme%3B
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curso/programa/ação, responsável pela inscrição, número de protocolo, dentre outras. 

11. Poderão ser inscritos os professores com aulas atribuídas em Ciências  ou readaptados com 

formação em Ciências. 

12. Não poderão ser inscritos os profissionais não relacionados no item C e no item 11 deste 

documento. 

13. Após realizar as inscrições, o Diretor deve tomar nota dos protocolos expedidos pelo 

sistema. Esse número é o comprovante de que as inscrições foram realizadas com 

sucesso. 

14. A relação final dos inscritos será divulgada no site da ação: 

www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme 

anteriormente ao início do curso. 

15. Aqueles inscritos que necessitem cancelar sua inscrição devem solicitar ao diretor para 

que este cancele a inscrição diretamente no formulário e unicamente durante o período 

de inscrição, pois não serão aceitas solicitações, nem realizados cancelamentos 

posteriormente ao término do período de inscrições. 

16. Os que vierem a ser cancelados até a data término de inscrição deverão justificar o 

motivo de seu cancelamento em formulário a ser disponibilizado no site 

www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme. 

17. Os inscritos que não derem início ao Curso 2 – Formação de Professores de Ciências ou 

forem reprova- dos, não poderão atuar como professor tutor das ações de formação a 

distância ofertadas pela EFAP, por um período de dois anos. 

 

F. ESTRUTURA E CRONOGRAMA DO CURSO 

18. O curso  2 – Formação de Professores de  Ciências será    semipresencial,  com carga 

horária total de 60 horas, divididas em 32 horas presenciais e 28 horas a distância, 

conforme segue: 

a. 1ª Etapa Presencial: I Encontro Presencial (I EP) composto de 24 horas, 

a ser realizado entre 26  de agosto e 28 de setembro de 2013 nas Diretorias 

de Ensino; 

b. 2ª Etapa Presencial: Seminário Descentralizado (SD) composto de 8 horas, a 

ser realizado entre 02  e 07 de dezembro de 2013 nas Diretorias de Ensino; 

c. Etapa a distância: 28 horas de atividades realizadas no AVA-EFAP, de 31 de agosto a 

04 de Outubro de 2013. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme
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19. Os conteúdos específicos do Curso 2 – Formação de Professores de Ciências 

estão distribuídos conforme quadros a seguir: 

 

Curso 2 – Formação dos Professores de Ciências – Presenciais 

Datas Previstas Atividade Ativi Carga 

26/08 a 
28/09/2013 

  P
re

se
n

ci
a
is

 

• Encontros Presenciais nas Diretorias de 

Ensino 

24 horas 

02/12 a 
07/12/2013 

• Seminário Descentralizado 8 horas 

Total de horas presenciais: 32 horas 
 

 

 
Datas Previstas 

Módulos a 
Distância 

no 

 

Con 

 
Carga 

Horária 

 
 

31/08/2013 a 

 

 
Módulo 

1 

• Abordagem de algumas práticas de 
leitura e escrita muito 
comuns na Internet. 

• Reflexão sobre: 

–  Perfis e apresentações pessoais; 

 

 

 

8 horas 

10/09/2013 a Atua 

 

 
 

10/09/2013 

a 19/09/2 

 

 

 

 

Módulo 

2 

• Experiências de Leitura e Escrita: ler e 
ouvir depoimentos de diversas 
personalidades da área de ciências. 
Escrever um depoimento e participar de 
um debate no Fórum sobre leitura e 
escrita na escola. 

• Leitura e Escrita em blogs: conhecer 
blogs e sites hospedeiros, analisar 
dois 

 

 

 

 

10 horas 

20/09/2013 a Atua 

20/09/2013 a  

Mód ulo 

3 

• Traçando o percurso. 
• Mapeamento de percurso da aprendizagem. 

• Plano de Aula. 

 

10 

Total: 28 horas 

30/09/2013 a Atua 
 

20. O conteúdo dos módulos está estruturado com base no Currículo do Estado de São 

Paulo e será disponibilizado no AVA-EFAP. 

21. Para a realização dos encontros presenciais, os cursistas serão convocados, conforme 

Resolução SE-22, de 18-4-2013, DOE de 19-4-2013. 

22. As atividades web serão acessadas por meio do site da ação: 
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www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme. 

23. Para compor o conteúdo no AVA-EFAP, o curso contará com questões objetivas, fóruns e 

criação de blog. 

24. Cada um dos módulos, no AVA-EFAP, será acompanhado por professores tutores, que 

serão os responsáveis por sanar as dúvidas relativas aos conteúdos, fazer a interação 

nos fóruns, orientar os estudos e a realização das atividades, avaliar e validar as 

atividades postadas pelos cursistas. 

25. O professor tutor não poderá atribuir um prazo para reformulação das atividades que 

não esteja dentro do período estipulado no cronograma do curso, conforme quadros 

dispostos no item 19. 

 

G. AVALIAÇÃO 

26. Os cursistas serão avaliados considerando-se a frequência e o aproveitamento. 

27. A frequência será contabilizada com base na média do número de atividades propostas 

no AVA-EFAP e realizadas pelo cursista durante o curso, sendo obrigatória a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

28. A avaliação do aproveitamento será realizada qualitativamente com base na média das 

atividades validadas no decorrer do curso com conceito satisfatório, considerado o quadro de 

avaliação, disposto no item 30. 

29. As atividades web, contabilizadas na participação do curso, são compostas por: fórum, 

questões objetivas e discursivas, relacionadas aos conteúdos desenvolvidos nos módulos e 

validadas pelo professor tutor. 

30. O professor tutor avaliará as atividades web entregues pelo cursista e atribuirá, para cada 

uma, um dos seguintes conceitos: 

Quadro de Avaliação 

 

ATIVIDADE NÃO VALIDADA ATIVIDADE VALIDADA 

 

 

Em 

branco 

Postadas 

com 

conteúdos 

desconectad

o s da  

atividade 

proposta. 

 

Postadas con- 

tendo 

conteúdos 

que 

culminem em 

material 

ilícito. 

Resposta coerente com a questão proposta. 

Insatisfatório Satisfat ório 

Conceito C Conceito B Conceito A 

Entre 1% e 

50% 

de acertos 

Entre 51% 

e 

70% 

de acertos 

Acima de 

70% 

de acertos 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme
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31. Em sua avaliação, o professor tutor poderá solicitar ao cursista que refaça total ou 

parcialmente a atividade enviada. Nesse caso, o professor tutor não atribuirá valor à 

atividade e disponibilizará nova tentativa para refazê-la e enviá-la, dentro do prazo 

estipulado no cronograma do curso. 

32. Para aprovação o cursista deverá: 

a. Realizar durante o curso, no mínimo, 75% do total das atividades propostas no curso, 

incluindo os encontros presenciais; 

b. Ter média de aproveitamento com conceito Satisfatório, no total de atividades do curso, 

considerando-se o Quadro de Avaliação. 

 

H. CERTIFICAÇÃO 

33. Os cursistas que atenderem a todos os requisitos elencados  no item32 serão aprovados e farão 

jus à certificação. 

34. Os certificados serão emitidos pela EFAP somente após o término e a homologação do 

curso em Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE). 

35. O cursista poderá utilizar o certificado do curso para a evolução funcional pela via não 

acadêmica, conforme Decreto Nº 49.394/2005, Resolução SE 21/2005 e Instrução 

Conjunta CENP/DRHU, de 25-04-2005. 

 

I. RESPONSABILIDADES DO CURSISTA 

36. Informar ao Diretor CPF, RG e e-mail pessoais e válidos para realização de sua inscrição, 

posterior acesso 

ao AVA-EFAP e para receber os boletins com informações relacionadas ao curso. 

37. Participar das atividades presenciais e web propostas no decorrer do curso, dentro dos 

prazos estabelecidos e registrados no AVA-EFAP. 

38. Acompanhar, no  AVA-EFAP, o status de suas atividades, verificando  aquelas que 

estão pendentes, não realizadas, concluídas ou não validadas pelo professor tutor e prazo 

final de realização. Para isso, deverá clicar na aba ―Meu percurso, selecionar o curso em 

questão e observar a condição apontada para cada atividade (linhas) nas colunas 

―Pontuação, ―Enviado e ―Término. 

39. Acatar  as  regras estabelecidas  no Regulamento para este curso, inclusive as  relativas à 

segurança da informação. 

40. Manter a senha de acesso guardada em completa segurança e sigilo, sendo de sua inteira 
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responsabilidade acessos realizados com esta (a senha de acesso de cada cursista tem 

caráter pessoal e intransferível, sendo vedada a revelação para terceiros e é a forma de 

identificação do cursista, considerada a sua utilização, para todos os fins e efeitos, como 

manifestação expressa de sua vontade). 

41. Utilizar apenas equipamentos confiáveis para o acesso à plataforma, que possuam 

programas antivírus e 

firewall devidamente instalados e atualizados, assumindo o risco de sua conduta caso assim 

não proceda. 

42. Realizar logout após finalizar uma sessão no AVA-EFAP, garantindo a veracidade de suas 

participações e produções. Para isso, clicar em ―Sair‖, destacado na cor vermelha em cima e à 

direita da tela. 

43. Atualizar seu perfil sempre que necessário e se responsabilizar pelas informações 

fornecidas. 

44. Estabelecer vínculo de respeito mútuo com todos os usuários do AVA-EFAP. 

45. Acatar sua inserção em grupos, em situações de trabalho coletivo, segundo a distribuição 

feita pelo professor tutor ou pela própria EFAP. 

46. Ao publicar suas participações, quando pertinente, citar fonte de consulta e não 

disseminar conteúdo que possa ser considerado ilícito ou plagiado, sob pena de ter sua 

inscrição cancelada. 

 

J. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS ATIVIDADES WEB 

47. A gestão da segurança das informações relacionadas observa as disposições da Norma 

Técnica ABNT NBR ISSO/IEC 27002, especialmente em relação à autenticidade, 

integridade e disponibilidade da informação. 

48. É de reconhecimento público a impossibilidade técnica da manutenção do 

funcionamento integral e ininterrupto de qualquer sistema de informática. Dessa forma, 

fica a SEE-SP, desde logo, isenta de qual- quer responsabilidade relativa à postagem de 

atividades web ou da manutenção de equipamentos. 

49. As configurações mínimas de hardware e software necessárias para acesso adequado ao 

AVA-EFAP são as seguintes: 

a. Software 

• Windows XP Service Pack 2 (recomendados Windows XP Service Pack 3 ou 

posterior); 
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• Windows Vista; 

• Plug-in Adobe Flash Player Versão 9 ou superior; 

• Navegadores: Internet Explorer 8 ou superior; Firefox 20 ou superior; Chrome ou Safari 

6 ou superior. 

b. Hardware 

• Mínimo de 1 GB de Memória RAM; 

• Resolução de tela mínima de 1024x768; 

• Conexão banda larga, preferencialmente 512 kbps ou superior. 

 

50. Para um bom desempenho do AVA-EFAP, é recomendada a limpeza do navegador, seguindo 

os passos a seguir: 

a. Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer: 

i. Abrir o Internet Explorer; 

ii. Apertar a tecla ―ALT‖ do seu teclado para que a barra de menu seja disponibilizada; 

iii. Selecionar a opção ―Ferramentas‖ e selecionar a opção ―Opções da Internet‖; 

iv. Selecionar a aba ―Geral‖ na nova janela aberta; 

v. Clicar em ―Excluir‖ na área ―Histórico de navegação‖; 

vi. Marcar os itens ―Arquivos de Internet Temporários‖ e ―Cookies‖ na nova janela 

aberta; 

vii. Clicar no botão ―Excluir‖. Esta janela será fechada automaticamente; 

viii. Para finalizar, clicar no botão ―Aplicar‖ e, logo em seguida, no botão ―OK‖. 

b. Ao utilizar o Firefox: 

i. Abrir o Firefox; 

ii. Apertar a tecla ―ALT‖ do seu teclado para que a barra de menu seja disponibilizada; 

iii. Selecionar a opção ―Ferramentas‖ e selecionar a opção ―Limpar dados pessoais‖; 

iv. Selecionar a aba ―Avançado‖ na  nova  janela; 

v. Habilitar os itens ―Cookies‖ e ―Cache‖ na nova janela aberta; 

vi. Clicar no botão ―Limpar agora‖. Esta janela será fechada automaticamente. 

 

Melhor Gestão, Melhor EnsinoCurso2-Formaçãode Professores de Ciências 
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ANEXO H – Plano de Curso 

 

PLANO DE CURSO 

 

Dados Organizacionais 

 

1. Dados do Projeto 

Gestor responsável: Sidney Cabral Lourenço CPF: 11336482826 

Cargo/Função: PCNP de Biologia 

 

Nome do Projeto: Melhor Gestão, Melhor Ensino Curso 2- Formação de Professores de 

Ciências Tipo do Projeto: Atualização 

Proponente: DE Leste 1 

Executor: Diretoria de Ensino Região Leste 1 Parceria: 

 

2. Público-alvo 

Número total de vagas:183  

Quantidade de vagas por cargo/função envolvida: 

QM:   179 PEB - EF Anos Finais (6º ao 9º Ano) / 1 PC / 3 PCNP  

Segmento envolvido: 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) Disciplinas: 

Ciências Físicas e Biológicas 

 

3. Dados complementares 

Haverá certificação? Sim  

Quem emite o certificado? SEE/EFAP 

Contratação de Especialista? Não 

Carga Horária: Educação a Distância:28 Horas Presencial:32 Horas 

Total:60 Horas 

Local de Realização Rua Rincão, 40 - Vila Esperança  

Período de Realização: De: 26/08/2013 Até: 07/12/2013  

Recursos Financeiros: Sim 

Dados Pedagógicos do Projeto 
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1. Nome do Projeto 

Melhor Gestão, Melhor Ensino Curso 2- Formação de Professores de Ciências 

 

2. Denominação do Programa 

Melhor Gestão, Melhor Ensino - Curso 2 - Formação de Professores de Ciências  

 

3. Instituição proponente e executora   

Proponente: DE Leste  1 

Executor: Diretoria de Ensino Região Leste 1 

 

4. Diagnóstico com indicação das necessidades e prioridades e justificativa com 

fundamentação  no currículo oficial do Estado de São Paulo 

A ação de formação continuada " Melhor Gestão - Melhor Ensino" Curso de formação 

continuada em 

Ciências é parte integrante do Programa " Educação - Compromisso de São Paulo " e dá 

continuidade às atividades de formação desenvolvidas pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo, com a finalidade de aperfeiçoar a prática dos gestores e professores do Ensino 

fundamental Anos Finais das unidades escolares, como mais uma das vertentes voltadas à 

melhoria da Educação do Estado de São Paulo. 

 

5. Objetivos 

O curso 2 - Formação de Professore de Ciências tem como Objetivos: 

 

• Oferecer formação continuada aos professores de Ciências de todas as unidades 

escolares que atendem o Ensino Fundamental  Anos Finais; 

• Promover o fortalecimento da prática docente, articulando os conteúdos das diferentes 

áreas e o aprimoramento das competências leitora e escritora dos alunos do Ensino 

Fundamental Anos Finais; Propiciara reflexão e a socialização de práticas que possam 

fortalecer a gestão pedagógica, de modo a promover a melhoria da qualidade da 

educação. 

• Subsidiar os formadores com estratégias que promovam o fortalecimento da gestão 

pedagógica, articulando os conteúdos das diferentes áreas e o aprimoramento das 

competências leitora e escritora dos alunos do EF Anos Finais; 
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• Propiciar a reflexão e a socialização de práticas que possam fortalecer a equipe 

escolar, de modo a promover a melhoria da qualidade da educação; 

• Possibilitar a reflexão e a discussão sobre práticas metodológicas desenvolvidas em 

sala de aula, relacionando competências e habilidades da prática docente com os 

conhecimentos científicos e técnicos básicos para o professor de Ciências. 

 

6. Conteúdos 

O conteúdo será abordado de acordo com os eixos temáticos do Currículo Vida e Ambiente - 

Relações com o Ambiente ( 9º ano - 3º Bimestre ) 

Ciência e tecnologia - Energia no cotidiano e no sistema produtivo ( 8º ano - 4 º Bimestre) 

Ciência e tecnologia - Constituição, interações e transformações dos materiais ( 9º ano - 1º 

Bimestre) 

Ser Humano e Saúde - Saúde: um direito da cidadania ( 7º ano - 4º Bimestre) Terra e 

Universo - Planeta Terra: Características e estrutura ( 6º ano 4 º Bimestre). 

 

7. Metodologias (Estratégias) de desenvolvimento do Curso 

O curso 2 – Formação de Professores de Ciências será semipresencial, com carga horária total 

de  60 

horas, divididas em 32 horas presenciais e 28 horas a distância, conforme segue: 

1ª Etapa Presencial: I Encontro Presencial (I EP) composto de 24 horas, a ser realizado entre 

26 de agosto e 28 de setembro de 2013 nas Diretorias de Ensino; 

2ª Etapa Presencial: Seminário Descentralizado (SD) composto de 8 horas, a ser realizado 

entre 02 e 07 de dezembro de 2013 nas Diretorias de Ensino; 

Etapa a distância: 28 horas de atividades realizadas no AVA-EFAP, de 31 de agosto a 04 de 

Outubro de 2013. 

 

8. Recursos:   Humanos,    Pedagógicos e  Tecnológicos  selecionados 

O Conteúdo dos módulos está estruturado com base no  Currículo  do  Estado  de  São Paulo  

e será disponibilizado no AVA- EFAP. 

Para realização dos encontros presencias, os cursistas serão convocados conforme resolução 

especifica. 

As atividades a distância serão acessadas por meio de site da ação: 

www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme
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Para compor o conteúdo no AVA-EFAP, o curso contará com questões objetivas e fórum. 

Cada um dos módulos no AVA-EFAP será acompanhado por professores tutores, que serão 

responsáveis por sanar as dúvidas. 

Apostilas impressas  

programas : softwares , internet , power point datashow 

folhas de sulfite, canetas coloridas e lápis Computadores da Rede do Saber para pesquisa. 

 

9. Formas de acompanhamento e de avaliação dos participantes e do curso 

 

1-Os cursistas serão avaliados considerando-se a frequência e o aproveitamento. 

2-A frequência será contabilizada com base na média das atividades presenciais (encontros 

presenciais) e a distância propostas e realizadas pelo cursista durante o curso, sendo 

obrigatória a frequência mínima de 80% (oitenta por cento) . 

3-A avaliação do aproveitamento será realizada qualitativamente com base na média das 

atividades validadas 

no decorrer do curso com conceito Satisfatório, considerado o quadro de avaliação, disposto 

no item 27, na participação no encontro presencial e no seminário centralizado. 

4-As atividades web, contabilizadas na participação do curso, são compostas por: fórum, 

questões objetivas e discursivas, relacionadas aos conteúdos desenvolvidos nos módulos e 

validadas pelo professor tutor. 

5-O professor tutor avaliará as atividades a distância entregues pelo cursista e atribuirá, para 

cada uma, um conceito. 

Em sua avaliação, o professor tutor poderá solicitar ao cursista que este refaça total ou 

parcialmente a atividade enviada. Nesse caso, o professor tutor não atribuirá valor à atividade 

e disponibilizará nova tentativa para refazê-la e enviá-la, dentro do prazo estipulado no 

cronograma do curso. 

Para aprovação, o cursista deverá: 

Realizar, no mínimo, 80% do total das atividades propostas no curso, incluindo os encontros 

presenciais; 

Ter média de aproveitamento com conceito Satisfatório, no total de atividades do curso, 

considerando- se o Quadro de Avaliação. 

 

10. Critérios  de  certificação 
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Para aprovação o cursista deverá: 

Realizar durante o curso, no mínimo, 75% do total das atividades propostas no curso, 

incluindo os encontros presenciais; 

Ter média de aproveitamento com conceito Satisfatório, no total de atividades do curso, 

considerando-se o quadro de avaliação anexo no regulamento. 

Os cursistas que atenderem a todos os requisitos referente ao regulamento anexo elencado no 

item 32 serão aprovados e farão jus à certificação. 

Os certificados serão emitidos pela EFAP somente após o término e a homologação do curso 

em Diário Oficial do Estado de São Paulo ( DOE). 

Os cursistas que atenderem a todos os requisitos elencados no item 32 serão aprovados e farão 

jus à certificação.Os certificados serão emitidos pela EFAP somente após o término e a 

homologação do curso em Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE). 

O cursista poderá utilizar o certificado do curso para a evolução funcional pela via não 

acadêmica, conforme Decreto Nº 49.394/2005, Resolução SE 21/2005 e Instrução Conjunta 

CENP/DRHU, de 25-04- 2005 

 

11. Bibliografia  de  referência  comentada 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 

9394/96 de 20 de Dezembro de 1996. Brasília, 1996. 

SÃO PAULO(Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

Ciências. São Paulo:SEE,2008. SÃO PAULO ( Estado) 

 

12. Responsáveis pela coordenação, organização e desenvolvimento do curso 

 

Sidney Cabral Lourenço- Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Braz 

Cubas (1994). 

Professor da rede Estadual de Ensino desde 1991. Efetivo no cargo de Biologia - Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo. Pedagogia pela Universidade Nove de Julho (2010) Tem 

experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Biologia Geral, com Especialização 

Latu Sensu no Ensino de Biologia pela Universidade de São Paulo (2011). Desde 2008 atuo 

como Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico da DER Leste 1 como formador de 

Professores de Biologia e Ciências. Professor Tutor pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo e Tutor pelo MEC. 
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Elides Assumpção - Licenciada em Química pela Universidade Camilo Castelo Branco (1994). 

Atualmente é Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico - Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Formação de 

Professores e Gestores. 

 

Marta Miriam Almeida Santos - Licenciada em Ciências Biológicas - PUC Campinas (1992), 

Especialização no Ensino de Biologia USP (2011). Professora efetiva no cargo de Biologia, 

atualmente é Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico da DER Leste 1 como 

formadora de professores de Ciências. 

 

Elia Fiuza Cruz de Araujo - Licienciada em Ciências Biológicas pela Universidade Bras Cubas 

(1978), Especialização no Ensino de Biologia pela Universidade de São Paulo ( 2011 ). 

Professora Efetiva de Biologia. Atualmente Professora Coordenadora. 
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ANEXO I  – Liberação de verba para pagamento de transporte 

e de lanche para o encontro presencial 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO 

– REGIÃO LESTE 1 

Ru   Caetano de Campos no 220 – Bairro: Tatuapé  

Cidade: São Paulo – SP – CEP: 03038-010 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

Ot/Curso: Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 2 – 

Formação de Professores de Ciências  

Ofício NPE no 545/2013 

 

Diária 

s 

Quantidade Valor Unitário Tota 

 R$ R$ 

Obs: 

 

 

Transporte 
Quantidade Valor Unitário Tota 

716 R$ 12,00 R$ 8.592,00 

Obs: 

 

 

Consumo 
Quantidade Valor Unitário Tota 

 R$ R$ 

Obs: Solicitar somente material que não pode ser adquirido pela Rede de 

Suprimento 

 

 

Serviço 

Quantidad Valor Unitário Tota 

716 R$ 6,00 R$ 3580, 00 

Obs: 

 

 

TOTAL GERAL 

 

 

R$ 12.172,00 

 

 

Responsável: Sidney Cabral Lourenço 

RG: 21673135-5 
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ANEXO J – Quantidade de professores 

 

 

 

Diretoria de Ensino 

Professores de Ciências 

 

Em 

exercício 

como PC 

Em 

exercício 

como Vice 

Em exercício 

em sala de 

aula de 

ADAMANTINA 12 4 108 

AMERICANA 16 10 161 

ANDRADINA 7 2 70 

APIAI 12 3 78 

ARACATUBA 10 4 97 

ARARAQUARA 6 5 100 

ASSIS 6 5 97 

AVARE 5 3 79 

BARRETOS 7 6 105 

BAURU 15 9 211 

BIRIGUI 13 3 74 

BOTUCATU 6 4 87 

BRAGANCA PAULISTA 13 8 172 

CAIEIRAS 16 7 229 

CAMPINAS LESTE 11 5 131 

CAMPINAS OESTE 18 8 211 

CAPIVARI 14 5 111 

CARAGUATATUBA 8 4 79 

CARAPICUIBA 8 7 248 

CATANDUVA 8 2 66 

CENTRO 7 3 154 

CENTRO OESTE 10 7 123 

CENTRO SUL 10 6 138 

DIADEMA 8 6 146 

FERNANDOPOLIS 5 6 67 

FRANCA 13 13 162 

GUARATINGUETA 9 1 139 

GUARULHOS NORTE 24 9 266 

GUARULHOS SUL 15 7 248 

ITAPECERICA DA 17 8 151 

ITAPETININGA 17 9 179 

ITAPEVA 2 2 41 

ITAPEVI 10 10 166 

ITAQUAQUECETUBA 13 10 214 

ITARARE 5 2 42 

ITU 12 7 130 

JABOTICABAL 10 3 95 

JACAREI 12 4 171 
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JALES 9 6 97 

JAU 16 7 122 

JOSE BONIFACIO 7 5 86 

JUNDIAI 14 9 212 

LESTE 1 7 8 183 

LESTE 2 8 14 273 

LESTE 3 12 8 184 

LESTE 4 12 10 176 

LESTE 5 9 3 164 

LIMEIRA 17 10 221 

LINS 9 8 86 

MARILIA 11 9 140 

MAUA 16 11 246 

MIRACATU 11 4 73 

MIRANTE DO 5 4 57 

MOGI DAS CRUZES 19 7 192 

MOGI MIRIM 21 5 189 

NORTE 1 12 6 229 

NORTE 2 12 5 155 

OSASCO 14 6 250 

OURINHOS 7 5 91 

PENAPOLIS 3 2 52 

PINDAMONHANGABA 9 3 74 

PIRACICABA 19 6 155 

PIRAJU 5 4 51 

PIRASSUNUNGA 14 6 127 

PRESIDENTE 8 9 128 

REGISTRO 15 7 125 

RIBEIRAO PRETO 19 11 214 

SANTO ANASTACIO 6 6 68 

SANTO ANDRE 16 16 221 

SANTOS 15 6 203 

SAO BERNARDO DO 21 11 286 

SAO CARLOS 9 5 98 

SAO JOAO DA BOA 22 15 183 

SAO JOAQUIM DA 1 3 40 

SAO JOSE DO RIO 12 4 130 

SAO JOSE DOS 14 4 140 

SAO ROQUE 4 1 60 

SAO VICENTE 16 9 205 

SERTAOZINHO 7 5 80 

SOROCABA 14 11 251 

SUL 1 8 7 206 

SUL 2 21 11 267 

SUL 3 14 12 257 

SUMARE 13 14 185 

SUZANO 12 11 195 
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TABOAO DA SERRA 13 11 211 

TAQUARITINGA 5 9 96 

TAUBATE 7 2 79 

TUPA 14 5 80 

VOTORANTIM 7 5 112 

VOTUPORANGA 9 8 88 

Total Geral 1.03 606 13.239 
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ANEXO K  – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação: 

 

Título  do  Projeto:  ―A  Formação  Continuada  e  o  impacto  na  prática  dos  professores  que 

realizaram o Curso: Melhor Gestão, Melhor Ensino – Professores de Ciências‖. 
 

Pesquisador Responsável: Sidney Cabral Lourenço  

Orientador: Profª Drª Patrícia Aparecida Biotto Cavalcanti  

Instituição: Universidade Nove de Julho PROGEPE  

Telefones para contato: (11) 2791596 
 

E-mail: sidcalo@hotmail.com 

 

Nome do voluntário: 

 

Idade:  anos RG:    

O(A)   Senhor   (ª)   está   sendo   convidado   (a)   a   participar   do   projeto   de pesquisa  ―A Formação 

Continuada e o impacto na prática dos professores que realizaram o Curso:  Melhor  Gestão,  Melhor 

Ensino – Professores de Ciências‖, sob a responsabilidade do pesquisador Sidney Cabral Lourenço, 

realizado na UNINOVE- Universidade Nove de Julho, PROGEPE – Programa de Mestrado 

Profissional em Gestão e Práticas Educacionais – Linha de Pesquisa e de Intervenção Metodologias da 

Aprendizagem e Práticas de Ensino (LIMAPE), como parte dos requisitos para a obtenção do Título 

de Mestre em Educação. 

 

A investigação tem a finalidade de gerar reflexões, discussões e possíveis mudanças na prática 

metodológica de ensino. 

 

Fica assegurada a garantia de confidencialidade das informações geradas e a privacidade  dos sujeitos 

da pesquisa que não mencionará nomes, localização ou outros dados que possam vir a contrariar esses 

direitos. 

 

Eu,  , RG   
 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do  projeto  de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

São   Paulo,  de Maio de 2015. 

 
 

 

 

 

Assinatura 

 

mailto:sidcalo@hotmail.com
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ANEXO L  – Questionário da Pesquisa 

 

 
Questionário de Pesquisa 

 

Prezado (a) professor (a), nesta categoria encontram-se questões objetivando traçar o 

perfil dos professores participantes. - QUESTIONÁRIO 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Estado Civil: 

4. Filhos: 

5. Na Rede Oficial de Ensino Estadual, sua carga horária é:  

Reduzida 12 aulas 

Inicial 20 aulas 

Básica 25 aulas 

Integral 32 aulas 

6. Possui carga suplementar?  

Sim. Quantas aulas? 

Não. 

7. Na Rede Oficial de Ensino Estadual de Educação, pertence ao quadro:  

Efetivo 

OFA 

Categoria O 

8. Tempo de serviço nesta unidade escolar: 

9. Disciplinas ministradas 

10. Tempo de serviço no magistério 

11. Você estudou em que tipo de escola:  

Pública 

Particular 

12. Formação inicial  

Curso: 

Instituição: 

Ano de conclusão: 
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De que forma realizou o curso superior (assinale mais de uma alternativa, caso necessário). 

Presencial  

Semipresencial  

A distância  

Outros: 

Outros cursos:  

Presencial  

Semipresencial  

A distância  

Outros: 

13. Como se sente como professor da rede estadual? 

14. Trabalha em outra rede de ensino? 

15. Como caracteriza sua remuneração? 

16. Qual a sua renda familiar aproximada? 

17. Qual o número de pessoas da família?  

Moradia: ( ) própria ( ) alugada ( ) cedida ( ) outros 

18. Qual a Profissão e a formação do:  

Cônjuge: 

Pai:  

Mãe: 

19. Descreva sua rotina diária:  

Manhã: 

Tarde:  

Noite: 

20. Quais suas principais atividades nas horas livres? 

21. Em que momento pensa no planejamento das aulas? 

 

VISÃO DO (A) PROFESSOR (A) - ENTREVISTAS 

 

1. Como você vê o seu trabalho (dificuldades, facilidades, avanços, desafios)? 

2. O que você  acha da  disciplina que  ministra? 

3. Você acha que ela é útil para a vida dos alunos? Em que? Acha que eles percebem isso? 

4. Qual a participação dos alunos em suas aulas? 
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5. Como eles em sua opinião visualizam o planejamento de suas aulas? 

6. Em que momento você planeja suas aulas? 

 

Formação Continuada na visão dos professores 

 

1. Qual a sua concepção (conceito) de formação continuada? 

2. Qual a sua pretensão ao participar de curso(s) de formação continuada? 

Classifique em grau de importância, de acordo com o estabelecido:  

Total importância; grande importância; média importância; menor importância. 

Atualização de conhecimentos específicos de determinada área.  

Atualização e práticas didático-pedagógicas 

Melhoria de formação profissional como um todo  

Obtenção de ganho compensatório (salário)  

Todas as alternativas anteriores 

Outros especifiquem:   

3. A formação continuada da qual participa está ligada diretamente a sua função atual? 

4. Quais as contribuições que a formação continuada trouxe para sua prática educacional? 

5. Considera que as orientações técnicas se constituem formação continuada? 

6. Considera que a participação em seminários se constitui formação continuada? 

7. Em sua opinião, qual a carga horária mínima para um curso de formação continuada ser 

eficiente? Justifique. 

8. Os cursos de formação continuada devem ser necessariamente presenciais? Justifique. 

9. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo dificulta/facilita a participação em 

cursos de formação continuada. Como? 

10. Após quanto tempo de docência, você decidiu participar de curso(s) de formação 

continuada?  Anos 

11. Outros aspectos a acrescentar? 

 

Categoria IV - Currículo Oficial do Estado de São Paulo 

 

1 Para você, o que é currículo? 

2 Você conhece o atual currículo da SEESP para a disciplina de Ciências Físicas e 

Biológicas? 
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3 Em caso positivo, através de que meio obteve esse contato? 

4 Você, professor (a), recebeu orientações para desenvolver seu trabalho com o currículo 

oficial da SEE/SP? De que tipo? 

5. Qual o seu posicionamento em relação ao currículo oficial da SEE/SP da disciplina de 

Ciências Físicas e Biológicas? () Ótima () Boa () Regular () Ruim Explique? 

6. Você faz uso dos materiais de apoio (Cadernos do aluno e do professor) enviados pela 

SEESP? 

7. Poderia descrever de que forma você os utiliza? 

8. Em que série (s), você, professor (a), sente maior (es) dificuldade (s) no 

desenvolvimento do currículo? Poderia justificar de forma sucinta? 

9. No ano de 2011, através do Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP), o 

responsável pela disciplina de Ciências Físicas e Biológicas fez um levantamento a 

fim de descobrir se havia dificuldades e, em caso positivo, quais eram as enfrentadas 

pelos docentes no  desenvolvimento curricular. Foram elencadas, a seguir, as 

dificuldades mais citadas pelos professores de EF Ciclo II de todas as escolas da DRE 

L e s t e 1 .  

• Dificuldades dos alunos para interpretar textos 

• Falta de materiais e espaço para aulas experimentais  

• Livros didáticos fora da proposta curricular 

• Falta de pré-requisitos dos alunos referentes aos temas  

• Demora na entrega do material do aluno/professor  

• Sites de pesquisas citados nos cadernos desatualizados  

• Falta de sequência didática 

• Indisponibilidade do uso da sala de informática  

• Pouca diversidade de exercícios 

• Pouco tempo para cumprimento das atividades  

• Conceitos inadequados 

Coloque as dificuldades em ordem crescente, enumerando de 1 a 11, de forma que a 

dificuldade 1 seja a mais significativa para você, e assim por diante. Caso queira 

acrescentar alguma dificuldade não citada, adicione, enquadrando-a(s) também 

dentro da ordem crescente. 

 

10. Para você o que é uma sequencia didática? 
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11. Nos cadernos do Professor e do aluno as Situações de Aprendizagem (SA) estão 

subdivididas em etapas. De que forma? 

12. Costuma modificar as Situações de Aprendizagem que estão nos cadernos. 

13. Qual o primeiro passo quando você trabalha com uma Situação de Aprendizagem? 

14. Que recursos você utiliza para trabalhar as Situações de Aprendizagem? 

15. De que maneira você trabalha a competência leitora e escritora? 

16. Como você vê o processo de avaliação dentro de uma Situação de Aprendizagem? 

17. Quais as estratégias de intervenção você propõe para retomar as habilidades que os 

alunos ainda não adquiriram? 

 

Curso Melhor Gestão, Melhor Ensino – Formação de professores de Ciências. 

1. Quais as contribuições do curso MGME– Formação de Professores de Ciências para sua 

profissão? 

2. De que maneira você utiliza o conhecimento adquirido no Curso – MGME Formação de 

Professores de Ciências? 

3. Quais foram às metodologias utilizadas no curso MGME – Formação de Professores de 

Ciências? 

4. Os conteúdos trabalhados no curso MGME– Formação de Professores de Ciências 

contribuíram para o seu aprimoramento pessoal em sala de aula? 

5. As metodologias trabalhadas no curso MGME– Formação de Professores de Ciências 

contribuíram para o seu aprimoramento pessoal em sala de aula? 

6. A troca de experiências entre os pares no encontro presencial foi benéfica ao 

desenvolvimento do curso? 

7. Como você vê a utilização do blog como apoio para um trabalho colaborativo? 8.Que 

conhecimentos você adquiriu para sua pratica diária? 

9. Você participou do Seminário Descentralizado na DER LESTE 1? Como se deu sua 

participação no Seminário, ou seja, você representou seu grupo, de que maneira? 

10. Qual trabalho você apresentou no Seminário Descentralizado. Descreva-o: 

11. Como você se sentiu ao participar dos Seminários de Boas Práticas organizados pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo? 

 

 


