
A escola não deveria ser um espe-

lho fixo de conteúdos direcionados 

a uma sociedade idealizada, fria, 

previsível e distante, mas antes 

uma janela aberta às mudanças 

que a sociedade in loco vive em sa-

la de aula, reapresentando-se e re-

novando-se criativamente nas figu-

ras de professor e aluno. 
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A contemporaneidade traz novos rumos 

para toda a comunidade escolar, uma vez 

que pressupõe a valorização da diversidade, 

a inserção das mídias interativas, a não linea-

ridade histórica e a fragmentação do conhe-

cimento. Promover uma educação que seja 

sensível a esses aspectos é imprescindível e 

exige de todos que fazem parte da comuni-

dade escolar mudanças de posturas, reavali-

ação das concepções, instaurando desafios 

constantes no cotidiano escolar. 

Nesse contexto, professores e demais pro-

fissionais da educação devem se questionar 

desde o ponto de vista ético e pessoal até a 

sua prática cotidiana no exercício de sua fun-

ção. 

A proposta da Jornada Pedagógica que 

ora se apresenta, considera que esta consti-

tui-se um fórum privilegiado para troca de 

ideias, discussão e  avaliação dos processos 

instituídos e instituintes no cotidiano escolar 

de modo que venha subsidiar as nossas 

ações de planejamento. Assim, considera-se 

fundamental que todos que fazem parte des-

ta Instituição possam encontrar neste espa-

PROGRAMAÇÃO 

 

05/06/2017 
 

08:00 às 09:00 - Café Nordestino 

Local: Refeitório 
  

09:00 às 09:30 - Acolhimento 

Local: Auditório da Biblioteca 
 

09:30 às 11:30 - Palestra de Abertura 

“O cotidiano escolar e as novas demandas 

educacionais na contemporaneidade: desafios 

de todos os atores escolares”  

 

13:30 às 14:30 - Abordagem sobre qualidade 

de vida no trabalho 
 

14:30 às 17:30  - Ano Letivo 2016: Avaliação 

sob diversos olhares 

 

06/06/2018 
 

- Planejamento:  
* Estratégias Pedagógicas / Eventos 

* Visitas Técnicas 
* Sábados Letivos 
 

08h00min às 12h00min  

- Planejamento por Área  
 

 

07/06/2017 
 

08:00 às 12:00  

- Sistematização do Planejamento 
 

13:30 às 17:30 

- Nivelamento e Monitoria 

- Planejamento Individual 

 

08/06/2017 

08:00 às 12:00 

Projeto Integrador 
 

13:30 às 17:30 

 - Elaboração do Plano de Ensino 

* Orientações 

* Planejamento por Área  

 

12/06/2017 

- Planejamento Individual: 

* Plano de Ensino 

* PIT 2017.1 

- RIT 2016 

 

Desejamos a tod@s um ano produtivo e de 

sucesso!   


