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Resumo 
 
Este projeto de Extensão denominado “Formação de coordenadores pedagógicos de escolas 
públicas municipais para o desenvolvimento da formação continuada de professores”  se  insere 
em uma das demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto e região  de Ribeirão 
Preto  em colaboração  com o Ministério Público Estadual (especificamente com o GEDUC – Grupo 
de Atuação Especial de Educação) no atendimento a um Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento (PAA 62.1149.0000020-1/2017 “Aperfeiçoamento Continuado dos 
Profissionais da Educação, ou seja,  discussão com os municípios sobre as diretrizes para 
elaboração de uma política de formação continuada de professores. Pretende-se com este projeto: 
a) Qualificar os Coordenadores Pedagógicos que atuam no ensino municipal de Ribeirão Preto e 
região para desenvolver a formação continuada de professores do Ensino Fundamental I e II e 
colaborar na implementação de políticas municipais de formação continuada;  b) Contribuir para 
a formação dos estudantes de Pedagogia acerca dos conhecimentos específicos relacionados à 
atuação do Pedagogo como Coordenador Pedagógico. No primeiro momento, tendo em vista a 
Covid-19, as ações serão remotas, utilizando-se as ferramentas digitais para reuniões. A formação 
continuada de professores do Ensino Fundamental I e II tem sido problematizada na área de 
formação de professores, principalmente em função da sua complexidade ao ser chamada a 
responder às demandas das políticas educacionais, das escolas, dos professores, dos alunos e do 
processo ensino-aprendizagem. Evidencia-se neste projeto de extensão o trabalho do 
coordenador pedagógico como formador dos professores na escola, e os mecanismos de atuação 
deste profissional, por via remota, no sentido de atender às políticas educacionais nestes tempos 
de pandemia.  
Palavras-chave: Formação de Coordenadores Pedagógicos. Práticas Pedagógicas. Formação 
Continuada. Extensão Universitária. 
  

Introdução  

A formação continuada de professores do Ensino Fundamental I e II tem sido bastante 
problematizada pela pesquisa na área de formação de professores, principalmente em função da 
sua complexidade ao ser chamada a responder às demandas das políticas educacionais, das 
escolas, dos professores, dos alunos e do processo ensino-aprendizagem. É objeto de investigação 
também a atuação do coordenador pedagógico como formador dos professores na escola e o lócus 
de formação do coordenador pedagógico que na atualidade ocorre predominantemente no curso 
de Pedagogia que mesmo oferecendo disciplinas sobre esse campo elas são genéricas, superficiais 
e de curta duração, pois disputam lugar no currículo com outros eixos de formação. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/1996) no seu art. 4º., Título VI, discorre sobre 
profissionais da educação e determina em seu Art. 64: “formação dos profissionais de educação 
para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia, ou em nível de pós-graduação, 
a critério da instituição de ensino, garantindo nesta formação a base comum nacional”. Pelo 
exposto evidencia-se que a LDB reconhece dois lócus de formação desse profissional: o Curso de 
Pedagogia e os Cursos de Pós-Graduação (lato sensu ou stricto sensu), mas nenhum deles oferece 
os recursos necessários à formação desse profissional para coordenar a escola e formar os 
professores. Além dessas questões é necessário considerar também a falta de identidade deste 
profissional, ocasionada pela ausência de uma carreira bem definida. Outra preocupação tem sido 



a tendência privatista que transfere recurso público para o setor privado realizar a formação 
continuada dos professores das redes públicas. Essas empresas, sem compromisso com a 
qualidade, exploram educação como produto qualquer e a formação oferecida tem pouco ou 
nenhum impacto na melhoria da qualidade dos processos escolares. Mediante esse cenário o 
presente projeto pretende contribuir na formação de coordenadores pedagógicos visando a 
atuação deles na formação continuada de professores e na elaboração e implementação de 
políticas públicas de formação continuada de professores nas escolas públicas municipais de 
Ribeirão Preto e região. Para tanto, propõe desenvolver na Universidade de São Paulo um 
programa de formação de coordenadores pedagógicos.  

Cabe salientar que esta proposta  se  insere em uma das demandas da Secretaria Municipal 
de Educação de Ribeirão Preto e região  de Ribeirão Preto  em colaboração  com o Ministério 
Público Estadual (especificamente com o GEDUC – Grupo de Atuação Especial de Educação) no 
atendimento a um Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA 62.1149.0000020-
1/2017 “Aperfeiçoamento Continuado dos Profissionais da Educação, ou seja,  discussão com os 
municípios sobre as diretrizes para elaboração de uma política de formação continuada de 
professores. Assim, esta proposta representa oportunidade de fortalecer a relação de colaboração 
entre Universidade, GEDUC/Ministério Público e Secretarias Municipais de Educação por meio do 
desenvolvimento de um programa de formação de Coordenadores Pedagógicos.  

As ações de extensão devem ser redimensionadas devido ao momento que vivemos tendo 
em vista a COVID-19 .A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária 
da COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a OMS 
recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos 
e distanciamento social. O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Corona vírus 
(COVID-19). Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e 
normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a 
suspensão das atividades escolares. Em 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o 
Ministério da Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19, para instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal Portaria recebeu 
ajustes e acréscimos por meio das Portarias n os 345, de 19 de março de 2020, e 356, de 20 de 
março de 2020. Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público 
elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, considerando 
a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações preventivas à 
propagação da COVID-19. Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de 
diversos estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou pareceres 
orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a 
reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais. Em 20 de março de 2020, 
o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6 que reconhece, para os fins do artigo 65 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, 
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, 
de 18 de março de 2020. Na data de 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida 
Provisória nº 934 que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do 
ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E, finalmente, em 3 de abril de 2020, o MEC 
publicou a Portaria nº 376 que dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica 
de nível médio enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19. Em caráter excepcional, a 
Portaria autoriza as instituições integrantes do sistema federal de ensino quanto aos cursos de 



educação profissional técnica de nível médio em andamento, a suspender as aulas presenciais ou 
substituí-las por atividades não presenciais por até 60 dias, prorrogáveis a depender de orientação 
do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Em 27 de maio de 
2020, o Senador Federal, por meio de um Ato do Presidente 42/2020, estabelece normas 
excepcionais sobre a prorrogação do ano letivo para a educação básica e ensino superior, por 
sessenta dias, decorrentes das medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2). Assim, de forma muito rápida, a partir de março de 2020, os sistemas de ensino 
tiveram que adaptar seus cursos presenciais em formato remoto, diferenciando-se da modalidade 
EAD. Estamos em junho de 2021, sem perspectiva de melhora, apresar da cobertura das vacinas, 
porém, ainda consideradas de forma incipiente dado ao grande número de brasileiros excluídos 
do sistema de atendimento, via vacinas. Soma-se a esta perversa situação, o negacionismo, que 
tem corroído a nossa sociedade com reverberações em todos os extratos da sociedade.   

No Brasil o sistema EaD, além de uma legislação específica, possui mecanismos de 
organização que diferem totalmente no ensino presencial. É importante ressaltar que tais 
normativas não tem considerado as assimetrias na educação brasileira para implantação do ensino 
remoto/ensino virtual/ aulas em meios digitais, ou seja, precarização docente, falta de acesso dos 
estudantes aos recursos tecnológicos, estabelecimento de homeschooling e demais questões de 
toda ordem social, econômica, sanitária, psicológica, familiar, etc. A pandemia coloca em xeque 
estas mazelas ocasionadas por um modelo de Estado neoliberal e excludente. Professores da 
Educação Básica e Superior têm constantemente se pronunciado a respeito das condições 
adversas em que tem ocorrido o ensino não presencial. Guzzo (2019)  levanta uma série de 
questões, alertando para os possíveis riscos do ensino presencial ao ensino a distância nas 
universidades. Segundo o autor, embora haja vasta literatura indicando que ensino a distância é 
tão efetivo quanto o presencial, nem tudo pode ser ensinado online, tendo em vista a tecnologia 
que dispomos no país; a oferta de uma disciplina online requer mais que adaptação, tendo em 
vista seus objetivos e metodologias; ensinar não é ficar falando pra câmera e aprender não é 
assistir professor; uma disciplina não pode ser reduzida a um vídeo no youtube; os professores 
não qualificados para lidar com os recursos tecnológicos, tendo em vista as diversas situações das 
Instituições de Educação Superior, mesmo com disponibilização de LMS (moodle, blackboard etc.); 
condições socioeconômicas de um número significativo de estudantes universitários que estão 
excluídos do processo por falta de recursos, sejam tecnológicos e ou econômicos; situações 
diversas da rotina nas residências dos estudantes e professores para imaginar a viabilidade de 
manutenção do calendário acadêmico, que adentre o primeiro e segundo semestres ou o aumento 
de casos de Coronavírus, que tem a ver com perdas de familiares, amigos e vizinhos, perda de 
renda e aumento do tempo de confinamento. O autor ressalta que a prioridade pode ser o 
fortalecimento de agendas de pesquisa mais coerentes com as necessidades do momento. 

A Campanha Nacional pelo Direto à Educação   elaborou o Guia COVID-19 Educação a 
Distância destinado à Comunidade escolar: professores, diretores e profissionais da educação; à 
Família: mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos, avós, irmãs e irmãos mais velhos;  e 
aos Tomadores de decisão do Poder Público, especialmente das secretarias e conselhos de 
educação do país. Faz uma série de críticas aos debates que vem ocorrendo nos últimos meses, 
sobre as formas e meios que estão sendo utilizados para dar continuidade ao calendário escolar 
ou “oferecer atividades para que os estudantes permaneçam em contato com os conteúdos 
escolares, durante o isolamento social, muitos termos têm sido utilizados e, em alguns casos há 
uma clara negação de que se trate de oferta na modalidade a distância.”(p.2). O documento 
ressalta o distanciamento social: fechamentos das escolas como condição para preservação da 
saúde e proteção à vida, garantia do direito à educação em emergência, condições de acesso: 
formação familiar, Tecnologias de Informação e Comunicação, e proteção dos direitos humanos 
na Internet (Acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), Capitalismo de Vigilância 



e violação da privacidade, Mas qual uso pode ser feito dos nossos dados?, E o que educadoras e 
educadores podem fazer junto às suas comunidades escolares? Mobilidade política pandêmica); 
De olho na situação socioeconômica de nossas famílias; Distanciamento social e direito à 
educação: o que dizem os mais diversos especialistas (O que dizem os secretários e os conselheiros 
estaduais e municipais de educação, os representantes dos profissionais da educação, os órgãos 
de controle, os órgãos de participação social e redes de professores, os Organismos Multilaterais 
Internacionais;  O direito à educação e o Sistema Socioeducativo; Ensino Domiciliar 
(homeschooling) x Atividades ou Estudos Domiciliares; O que fazer e como avançar;. Situação da 
educação nos estados do país. O documento ressalta que a educação é um direito, as medidas 
tomadas devem ser flexíveis, repensar os tempos, espaços e recursos que temos e a função de 
apoio que a TV, o rádio, as redes sociais e as TIC poderiam desenvolver, sem perder o contato com 
o ambiente natural e social, fazer uma revisão completa da estrutura e do conteúdo do currículo 
escolar,  energizar o diálogo, a conversa, o pensamento crítico como instrumentos pedagógicos 
básicos para a formação de pessoas autônomas, sujeitos em um processo permanente de 
produção de suas próprias vidas, repensar as políticas educacionais, protegendo e expandindo a 
escola pública e eliminando os processos de privatização, a partir das novas perspectivas sociais, 
a fim de garantir o papel dos cidadãos e das pessoas, garantindo o direito de todos à educação e 
à vida digna, promover o compromisso no combate às discriminações dentro e fora da escola, com 
políticas antidiscriminatórias e promotoras das diversidades. Em primeiro plano, é preciso ser 
colocado o agora oculto e socialmente desvalorizado pilar do ensino, com nossos professores 
como sujeitos, para que possam ter uma sólida formação cultural e pedagógica e para que sejam 
motor central da socialização, da criação de ambientes educacionais compartilhados e 
cooperativos. (SANTOS; PELLANDA, 2020,p.33-34). Usar as tecnologias tem a ver com as condições 
de escolas, professores e estudantes. Logo, é preciso rever no conjunto, pois isso implica em 
equipar as escolas com infraestrutura básica, como saneamento, banheiros, salas minimamente 
adequadas, bibliotecas, laboratórios de biologia, física, química e informática, brinquedotecas, 
quadras e, sobretudo, professores bem formados e remunerados. Sem essas condições materiais 
não há tecnologia que resolva as assimetrias pontuadas acima.  

A formação continuada de professores do Ensino Fundamental I e II tem sido bastante 
problematizada pela pesquisa na área de formação de professores, principalmente em função da 
sua complexidade ao ser chamada a responder às demandas das políticas educacionais, das 
escolas, dos professores, dos alunos e do processo ensino-aprendizagem. (DOMINGUES, 2013; 
GARCIA, 2013).É objeto de investigação também a atuação do coordenador pedagógico como 
formador dos professores na escola e o lócus de formação do coordenador pedagógico que na 
atualidade ocorre predominantemente no curso de Pedagogia que mesmo oferecendo disciplinas 
sobre esse campo elas são genéricas, superficiais e de curta duração, pois disputam lugar no 
currículo com outros eixos de formação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 
9394/1996) no seu art. 4º., Título VI, discorre sobre profissionais da educação e determina em seu 
Art. 64: “formação dos profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação 
em Pedagogia, ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantindo nesta 
formação a base comum nacional”. Pelo exposto evidencia-se que a LDB reconhece dois lócus de 
formação desse profissional: o Curso de Pedagogia e os Cursos de Pós-Graduação (lato sensu ou 
stricto sensu), mas nenhum deles oferece os recursos necessários à formação desse profissional 
para coordenar a escola e formar os professores. Além dessas questões é necessário considerar 
também a falta de identidade deste profissional, ocasionada pela ausência de uma carreira bem 
definida. A formação continuada do professor da Educação Básica em intersecção com a atuação 
e auto formação do coordenador pedagógico é uma tarefa complexa em função dos aspectos que 
interferem nesse processo: a cultura escolar, a identidade e as demandas de trabalho do 



coordenador pedagógico, as reformas educacionais e o contexto histórico, econômico e político 
das propostas de formação continuada de professores em serviço elaboradas por órgãos 
internacionais e nacionais de fomento à educação (DOMINGUES, 2013; NÓVOA, 2002). Mediante 
essa complexidade assumimos o conceito de formação como uma prática contextualizada e 
reflexiva influenciada pela cultura escolar e pelas proposições das políticas públicas no âmbito da 
educação continuada.  

Outra preocupação tem sido a tendência privatista que transfere recurso público para o 
setor privado realizar a formação continuada dos professores das redes públicas. Essas empresas, 
sem compromisso com a qualidade, exploram educação como produto qualquer e a formação 
oferecida tem pouco ou nenhum impacto na melhoria da qualidade dos processos escolares. 

 
2. Objetivos:  a) Qualificar os Coordenadores Pedagógicos que atuam no ensino municipal de 
Ribeirão Preto e região para desenvolver a formação continuada de professores do Ensino 
Fundamental I e II e colaborar na implementação de políticas municipais de formação continuada; 
b) Contribuir para a formação dos estudantes de Pedagogia acerca dos conhecimentos específicos 
relacionados à atuação do Pedagogo como Coordenador Pedagógico. Ao final do programa de 
formação os municípios deverão apresentar como resultado uma Política Municipal de Formação 
Continuada para os Professores 
 

3. Método 

Este projeto de extensão de formação de coordenadores pedagógicos de escolas 
municipais tem como tema “Formação Continuada de Professores: políticas e práticas”. Quanto 
ao aspecto teórico-metodológico o programa irá contemplar temas como: o campo da formação 
dos professores; formação continuada na escola; política, planejamento e avaliação; teorias de 
currículo e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); profissionalidade do coordenador 
pedagógico; Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação: qual o lugar da 
formação continuada; projeto pedagógico e organização curricular. Tais temas serão 
desenvolvidos em encontros remotos com suporte de plataforma virtual. (google-meet). A 
formação tem como público-alvo 22 coordenadores pedagógicos, representantes dos 22 
municípios da base territorial do GEDUC (Núcleo Ribeirão Preto). Pretende-se com essa formação 
subsidiar os coordenadores pedagógicos na elaboração da Política Municipal de Formação 
Continuada. Os dados serão obtidos por meio de análise documental e registro dos encontros 
pedagógicos com os Coordenadores Pedagógicos da região de Ribeirão Preto (Análise Documental 
(CELLARD, 2008) e Análise de Conteúdo (BARDIN, 2019), além da revisão da literatura (CARDOSO 
et al., 2010) como ancoragem para análise dos dados coletados.  

 
 
 

4. Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo(s) bolsista(s) 

Para este projeto serão necessários no mínimo dois estagiários, considerando que cada 
bolsista terá a responsabilidade de atender 11 municípios da região de Ribeirão Preto. 

 
1. Pesquisar em periódicos na área de formação de professores e em banco de teses e 

dissertações para revisão da literatura atual sobre formação continuada de 
professores. 

2. Realizar reuniões periódicas de orientação com o coordenador do projeto. 
3. Apoiar o coordenador na organização e desenvolvimento do programa de formação: 

planejamento das reuniões de formação, preparação do material didático (impresso 



e digital), elaborar e alimentar a plataforma virtual do programa de formação, 
colaborar na elaboração de instrumentos de avaliação do programa de formação e 
colaborar na coleta e análise de dados de avaliação análise do programa de formação. 

4. Fazer contato, juntamente com o Coordenador do Projeto, com os secretários 
municipais da educação de 22 municípios.   

5. Elaborar mapeamento caracterizando as Secretaria Municipais de Educação e as 
equipes de Coordenação Pedagógica.  

6. Colaborar com o coordenador na organização do Fórum Regional de Formação de 
Coordenadores Pedagógicos, em todas as etapas. 

7. Elaborar relatório das atividades desenvolvidas.  
8. Cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho. 
9. Cumprir carga horária de 10 (dez) horas semanais de trabalho dedicadas ao projeto.  
10. Preparar artigo para publicação sobre os resultados do Projeto. 

 
 
Nota 1: Os municípios pertencentes à base territorial do GEDUC - Núcleo Ribeirão Preto 

são: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumond, 
Jardinópolis, Luís Antônio, Pitangueiras, Pontal, Ribeirão Preto, São Simão, Serra Azul, Serrana, 
Sertãozinho, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, Terra Roxa 
e Viradouro.  

 
5. Resultados previstos e seus respectivos indicadores de avaliação 

Resultados previstos Indicadores de avaliação 

Realização de oito encontros com 
Coordenadores Pedagógicos, via remota-  
tempo: duas horas, período 2021/2022. 

Formação teórica, técnica e pedagógica 
de coordenadores pedagógicos para a 
elaboração de políticas e programas de 
formação continuada de professores. 

Organização de uma base de dados sobre 
políticas e programas de formação 
continuada elaborada por Secretarias 
Municipais de Educação de Ribeirão 
Preto e região; 

Produção do conhecimento na área da 
formação continuada de coordenadores 
pedagógicos e professores da Educação 
Básica, por meio de material 
bibliográfico. Apresentar o produto 
referente e propor a continuidade para os 
anos de 2022-2023. 

Produzir um material bibliográfico digital 
dos projetos de formação continuada 
elaborados por  coordenadores 
pedagógicos  no contexto da COVID-19 e 
desenvolvidos nas instituições de ensino 
fundamental durante o ano de 2022, com 
a descrição detalhada do processo de 
planejamento que envolve: o projeto de 
intervenção nas diferentes áreas de 
conhecimento do currículo dos anos 
iniciais do ensino fundamental, as 
práticas realizadas, o material didático 

Apresentar o produto (Fascículo de ações 
de formação continuada e atuação do 
Coordenador Pedagógico) em eventos 
científicos promovidos pela USP e no 
âmbito das Secretarias Municipais de 
Educação da região de Ribeirão Preto. 



produzido e as reflexões decorrentes da 
experiência. 

Oportunizar, aos estudantes bolsistas, 
formação acerca das funções do 
Coordenador Pedagógico de Ribeirão 
Preto e região. 
 

Cumprimento pelos bolsistas das 
atividades previstas de formação acerca 
das funções do Coordenador Pedagógico 
de Ribeirão Preto e região. 
 

Identificar estratégias definidas pela 
equipe de Coordenação Pedagógica das 
Secretarias Municipais de Educação de 
Ribeirão Preto e Região para orientação 
na formação continuada de professores 
que atuam nas escolas públicas, por meio 
do ensino remoto. 

Divulgar o material produzido nas escolas 
e disponibilizá-lo em página eletrônica do 
Grupo de Estudos e Pesquisas de 
Formação do Professor e Currículo- 
GEPEFOR e Secretarias Municipais de 
Educação de Ribeirão Preto e Região. 

  

 
 
6. Cronograma de execução 

Atividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Contato com as secretarias municipais da 

educação dos 22 municípios e 

apresentação do projeto  

X X                     

Reunião de orientação com o Coordenador 

do Projeto 
X X X X X X X X X X X X 

Levantamento das equipes de 

Coordenação Pedagógica 
X X                     

Contato e Apresentação do projeto   
 

X                   

Planejamento do programa de formação a 

ser desenvolvido 
   X X 

 
                

Desenvolvimento do programa de 

formação 
      X  X  X  X  X  X  X  X   

Construção de diretrizes de formação 

continuada: princípios, base teórica e 

legal, metas, procedimentos formativos, 

condições materiais, recursos necessários

   

      
  

     X  X  X  X   

Construção de instrumento de coleta, 

coleta, organização e análise dos dados  

 
 

       X  X X 
    

    



Realização do Fórum Regional de 

Formação Continuada em parceria com os 

Secretários Municipais da Educação  

                    X X 

Elaboração do relatório                     X X 

Elaboração de trabalhos para 

socialização dos resultados em eventos 

científicos e publicação em periódico

  
 

                    X X 

  

 

 7.Acompanhamento e Avaliação:  O acompanhamento das ações será realizado pela propositora 
deste projeto, juntamente com os (as) alunos -bolsista em reuniões semanais, tendo em vista as 
reuniões do GEPEFOR. A avaliação ocorrerá ao longo de todo o processo e buscará a 
compatibilização das ações com os objetivos propostos neste projeto, bem como os 
redirecionamentos necessários.   
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