
“Avaliação – calços 

e percalços “ 
11 a 13 de Abril de 2012 

JORNADA 

PEDAGÓGICA  

2012 

REALIZAÇÃO 
 

Direção Geral 
Francisco Harley de Oliveira Mendonça 

 
Direção do Departamento Educacional 

Daniele Silva de Matos 
 

Núcleo de Gestão de Ensino 
Tatiana Sant’Anna de Souza 

 
Equipe Pedagógica 

 
Argemiro Mendes Santana 

Pedagogo 
 

Jadson Fábio de Araújo Marques 
Técnico em Assuntos Educacionais 

 
Marcelo Oliveira dos Santos 

Assistente Social 
 

Mariana Miranda Jesus de Oliveira 
Assistente Educacional 

 
Paulo Barbosa Santos 

Técnico em Assuntos Educacionais 
 

Priscila Silva da Fonseca 
Pedagoga 

 
 
 
 
 
 

IF Baiano campus Valença 

Rua Glicério Tavares, S/N, Bairro Bate Quente 

CEP 45.400-000    Valença –Ba 
Tel.: (75) 3641-3511 

www.ifbaiano.edu./unidades/valenca 

“O conhecimento não 
segue um caminho 

linear, mas prossegue 
em descobertas, 

dúvidas, retomadas, 
obstáculos e avanços” 

(Jussara Hoffmann, 2002)  
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PROGRAMAÇÃO 
 

     A jornada pedagógica tem como finalidade or-
ganizar o ano letivo para que as ações pedagógicas 
possam ser concretizadas. Professores, coordenado-
res, pedagogos, diretores e técnicos participam de 
debates, trocas de idéias, avaliam as ações do ano 
passado e planejam as atividades para o próximo 
ano letivo. 

     Este ano, a jornada tem como temática 
“Avaliação”, afinal, essa é uma das grandes discus-
sões que envolvem os segmentos internos e exter-
nos da escola. É importante ressignificar e redefinir 
o seu papel e sua função social dentro do contexto 
escolar. 

     Avaliar é uma busca constante da ação e refle-
xão do processo educativo da aprendizagem na es-
cola. Desse modo é importante a participação de 
todos para garantir a qualidade do trabalho pedagó-
gico.  

 

Objetivo:  

Planejar o ano letivo de 
2012, a partir de discussões, 
diagnósticos, debates, refle-
xões e propostas de ações 
que visem fortalecer o traba-
lho pedagógico de todos os 
envolvidos no contexto esco-
lar. 

 

Sejam Bem Vindos!! 
 

Dia: 11/04/12 - Quarta-feira 

APRESENTAÇÃO 
Dia: 13/04/12 - Sexta-feira 

Manhã 

07:30h - Procedimentos e rotinas pedagógi-

cas 

• Calendário Acadêmico 2012 

• Diários de classe 

• Calendários de avaliação e recuperação 

• Regime de progressão parcial – dependên-

cias 

• Aula inaugural 

• Sábados letivos 

• Entrega dos horários aos professores 

 Mediada pela Direção de Ensino, Núcleo de 

Gestão de Ensino e Equipe Pedagógica 

 

Tarde 

13:30h - Planejamento Estratégico do Campus 
para o ano 2012. 

Mediado pelo Grupo de Trabalho formado na 
reunião com representante da PRODIN. 

 

Dia: 14/04/12—Sábado 

Manhã 

Manhã 

07:30h  - Café da manhã. 

08:30h - Abertura e acolhida dos professores. 

09:00h - Apresentação das atividades realizadas pe-

lo campus em 2011. 

Mediada pela Direção de Administração e Planeja-

mento 
 

Tarde 

13h30min - Palestra 

“Avaliação: calços e percalços” 

Mediadora: Profª Georgina Cerqueira Mendes 

 

Dia: 12/04/12 - Quinta-feira 

Manhã 

07:30h - Palestra 

“Avaliação da Aprendizagem - Um Pé na Caminha-

da (Algumas Passadas:  Recuperação e Regime de 

Progressão Parcial)” 

Mediadora: Profª Georgina Cerqueira Mendes 

 

Tarde 

13:30h - Continuação da temática. 


