
“Um educador é um fundador de 

mundos, mediador de 

esperanças”. 

Rubem Alves 

 

  

 

 

22, 23 e 24 de FEVEREIRO 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Anguera-Ba 

 

EDUCAR PARA A CIDADANIA 

         A escola não é mais aquela 

instituição definida para trabalhar 

unicamente os temas de aula com 

foco nos conteúdos das disciplinas. 

Mais que isso! Tornou-se um espaço 

onde se busca construir valores éticos 

e morais, aberto não somente aos 

alunos, mas à comunidade como um 

todo. Nos tempos atuais a escola 

precisa ser um espaço de 

participação popular. 

        É papel da escola contribuir com 

a transformação social, ou seja, 

educar com o objetivo de formar 

cidadãos comprometidos com a 

construção de uma sociedade mais 

justa. 

         Todos nós que fazemos a 

educação acontecer devemos está 

conscientes do exercício de uma 

prática pedagógica que aproxime a 

escola da discussão de toda 

problemática  social. 

 

Márcio Vasconcelos 

Secretário de Educação 
 

 

 

 
Rede Municipal investe na 

Formação do Professor 
 

   A formação de professores tem sido prioridade 

na Educação do Município. O curso PRALER, 

desenvolvido em parceria com a Secretaria do 

Estado, vem contemplando dezenas de 

professores da Educação Infantil e das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Os encontros 

acontecem aos sábados. Além das aulas teóricas 

é feito um acompanhamento, na própria escola, do 

trabalho pedagógico de cada professor cursista. 

     O curso “História: Saberes e Fazeres”, com 

metodologia desenvolvida pela equipe pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação, no ano de 

2009, contemplou 50 professores das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

     Destacaram-se também, em 2009, outros 

momentos de formação, como: oficinas do Projeto 

de Leitura, oficina de jogos matemáticos, oficina 

“Matemática Reflexiva”, além de palestras e 

encontros pedagógicos. 

     A Secretaria Municipal de Educação está 

investindo na formação do professor, para que as 

escolas possam oferecer uma prática pedagógica 

cada vez mais eficaz e transformadora.  

     Os professores devem ficar atentos à 

Plataforma Freire, um amplo programa de 

formação desenvolvido pelo Governo Federal. 

 

 

 

 

Professores participam de cursos, oficinas, palestras e 

encontros pedagógicos na busca de formação 

 

 



 

Programação 

22 DE FEVEREIRO / SEGUNDA-FEIRA 
Local: Clube de Campo Tropical 

 

08:00 – Recepção aos Professores 

08:15 – Momento Cultural  

08:30 – Abertura Solene 

09:30 – Palestra com o Tema EDUCAR PARA A 

CIDADANIA, proferida pela Professora Rita de 

Cássia Brêda Mascarenhas, Coordenadora da Pro-

Reitoria de Extensão da UEFS 

11:40 – Momento Cultural 

12:00 – Intervalo para almoço 

13:30 – Momento Cultural 

13:40 – Palestra com o Tema RANÇOS E AVANÇOS 

NA EDUCAÇÃO PÚBLICA (enfoque especial para 

Anguera), proferida pelo Professor Antonio 

Márcio Silva Vasconcelos, Secretário Municipal de 

Educação 

15:15 – Intervalo 

15:30 – Palestra com o Tema EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NAS ESCOLAS, Proferida pela Professora 

Maria Gorette Cerqueira, Mestra em Educação 

Especial 

16:50 – Encerramento 

 

23 DE FEVEREIRO  / TERÇA-FEIRA 
Local: CEPAOF 

 
08:00 – Grupos de Trabalho 

10:00 – Intervalo 

10:15 – Retorno às atividades 

11:50 – Intervalo para almoço 

13:30 – Grupos de Trabalho 

15:15 – Intervalo 

15:30 – Retorno às atividades 

16:50 – Encerramento 
 

24 DE FEVEREIRO  / QUARTA-FEIRA 
Local: CEPAOF 

 
08:00 – Grupos de Trabalho 

10:00 – Intervalo 

10:15 – Retorno às atividades 

11:50 – Intervalo para almoço 

13:30 – Grupos de Trabalho 

15:15 – Intervalo 

15:30 – Retorno às atividades 

16:50 – Encerramento 
 

Ementa dos Grupos de Trabalho 
 

 Educação Infantil 

- Objetivos gerais e específicos 

- A arte de contar estórias 

-Importância do trabalho com brincadeiras, 

desenhos e escrita 

- Pedagogia de Projetos 

 

 

 1º Ano do Ensino Fundamental 

- Proposta Pedagógica 

- Matriz Curricular 

- Livro Didático 

- Avaliação 

- Planejamento 

 

 Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

- O jogo como ferramenta para o 

desenvolvimento lógico Matemático 

- Literatura: contos, lendas, mitos e poesia 

- Planejamento 

 

 Turmas Multisseriadas 

- Leitura e Escrita 

- Construindo e vivendo a Matemática 

- Desafios para o trabalho com turmas 

multisseriadas 

- Planejamento 

 

 EJA e CEAA nas Séries Iniciais 

- Leitura e Escrita 

- Construindo e vivendo a matemática 

- Apresentação dos programas 

- Matriz Curricular 

- Proposta Pedagógica 

- Avaliação 

 

 Séries Finais do Ensino Fundamental 

- Interdisciplinaridade 

- Transdisciplinaridade  

- Temas transversais 

- Pedagogia de Projetos 

- Calendário de Atividades 

- Planejamento 


