A EDUCAÇÃO se configura como um “patrimônio
imortal” que passa de geração a geração,
contribuindo com avanços na sociedade.
A ESCOLA, por sua vez, possui um enorme valor
em nossas vidas. Nela nos preparamos para o
futuro e adquirimos lições para enfrentarmos
obstáculos em nossos caminhos.
É na escola onde coisas da maior importância
em nossas vidas acontecem. Inevitavelmente,
ela deixa de ser apenas um campo de troca de
conhecimentos
e
adentra
numa
esfera
emocional, despertando outros tipos de trocas,
principalmente as afetivas.
Torna-se necessário reavermos os fins da
educação que construímos e das escolas que
vivenciamos em nosso dia-dia. Faz parte deste
contexto, inventar, reinventar e encantar a
civilização.
Neste caminhar, acreditamos na capacidade de
fazermos uma educação que seja sonho de
todos que buscam dignidade humana, prezando
por melhor qualidade em nossas escolas.
Queremos ser não apenas sonhadores, mas
idealizadores! Educadores que concretizam
ações através do pensar, sentir e agir,
articulando ensino e pesquisa na produção dos
saberes de todo o processo educativo.
Assim, queremos que a escola seja um lugar de
mudança de comportamento e atitudes, refletindo
esperança de dias melhores por meio do
diálogo... Um lugar onde se aprende a pensar e a
reconstruir a vida com dedicação e amor.
Equipe de Formacão e Supervisão
SEC / Anguera-Ba

Os Indicadores da Qualidade na Educação
foram criados para ajudar a comunidade
escolar a avaliar e melhorar a qualidade da
escola.
Não existe um padrão ou uma receita única
para uma escola de qualidade. Qualidade é
um
conceito
dinâmico,
reconstruído
constantemente.
Cada escola tem autonomia
propor e agir na busca pela
educação. Compreendendo
fortes e fracos, a escola tem
intervir para seu SUCESSO.

para refletir,
qualidade na
seus pontos
condições de

Há sete elementos fundamentais, nomeados
como
dimensões,
que
devem
ser
considerados pela escola na reflexão da sua
qualidade. Para avaliar essas dimensões,
foram criados os Indicadores da Qualidade
na Educação.
Nessa Jornada Pedagógica trabalharemos e
refletiremos os Indicadores da Qualidade em
cada Escola e cada Núcleo Escolar da Rede
Municipal.
Desejamos uma Jornada de SUCESSO a
TODOS os participantes!
Equipe de Formação e Supervisão
SEC / Anguera

08h:00 – Reflexão sobre os Indicadores da
Qualidade na Educação
10h:00 – DIMENSÃO 01: Ambiente Educativo
13h:30min – Acolhimento aos Professores

12h:00 – Almoço

14h:00 – Abertura Solene
14h:40min – Relato sobre o Projeto
´´Exposição de Cultura Nordestina`` - Prêmio
Professores do Brasil.
EXPOSITORA:
Santana
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–

Elaine

Oliveira

15h:00 – Palestra com o tema ´´Uma Aula de
Sucesso``

13h:15min – DIMENSÃO
Pedagógica e Avaliação

02:

Prática

1

15h:00 – DIMENSÃO 03: Ensino
Aprendizagem da Leitura e da Escrita

e

17h:00 – Encerramento

PALESTRANTE: Prof. Serrano Freire
REFERÊNCIA:
Professor,
Palestrante
Nacional e Internacional, Bacharel em
Direito,
Trainer
em
Programação
Neurolinguística, Escritor, Diretor do Instituto
Prof. Serrano Freire
17h:00 – Perguntas ao Palestrante
18h:00 – Momento Cultural
18h:40min – Encerramento

08h:00 – DIMENSÃO 04: Gestão Escolar
Democrática
10h:00 – DIMENSÃO 05: Formação
Condições de Trabalho dos Profissionais

e

12h:00 – Almoço
13h:15min – DIMENSÃO 06: Ambiente Físico
Escolar
15h:00 – DIMENSÃO 07: Acesso
Permanência dos Alunos na Escola
17h:00 – Encerramento

e

