PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 07/2021
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
convocação dos pedagogos (PEB-D) e professores da Educação Infantil (PEB-A, PEB-B e
PEB-C - Arte e Educação Física) da rede municipal para participarem da formação continuada,
ofertada pela Secretaria Municipal de Educação – SEME.
1. FINALIDADE DO CURSO
1.1 Oferecer aos pedagogos (PEB-D) e professores da Educação Infantil (PEB-A, PEB-B e
PEB-C - Arte e Educação Física) da rede municipal de ensino a construção e o
aperfeiçoamento dos saberes necessários à prática cotidiana, contribuindo para o
aprimoramento dos processos de ensino e de aprendizagem.
2. OBJETIVOS DO CURSO
2.1 Garantir a qualificação dos pedagogos (PEB-D) e professores (PEB-A, PEB-B e PEB-C Arte e Educação Física) que atuam na Educação Infantil, contribuindo para melhoria da
qualidade da educação através da formação continuada em serviço.
2.2 Orientar e Instrumentalizar, os pedagogos (PEB-D) e professores (PEB-A, PEB-B e PEB-C
- Arte e Educação Física) da rede municipal com conhecimentos das principais inovações
trazidas pela BNCC, articulando a sua práxis dentro dos processos de ensino e de
aprendizagem da Educação Infantil.
2.3 Propor uma reflexão com base nos conhecimentos adquiridos a partir de estudos da BNCC
e consequentemente do Currículo do Espírito Santo, fazendo-se necessário um novo
entendimento nos direcionamentos da aprendizagem, que consiste considerar a criança como
protagonista no processo de desenvolvimento.
2.4 Despertar a necessidade de ampliação no que diz respeito à construção dos instrumentos
que compõem o fazer educacional na Educação Infantil.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 Constituído de cinco encontros presenciais na SEME para pedagogos (PEB-D) e quatro
encontros presenciais para pedagogos (PEB-D) e professores (PEB-A, PEB-B e PEB-C - Arte e
Educação Física ), nas Unidades de Ensino, nos momentos de planejamentos, realizados em
datas previamente fixadas no calendário pedagógico.
3.2 Os materiais que serão utilizados nos planejamentos para a Formação Continuada serão
ofertados pela Gerência Pedagógica de Ensino/Coordenação da Educação Infantil.
3.3 Os temas a serem abordados são:

ENCONTROS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TEMAS

DATAS
PREVISTAS

HORÁRIO

- Encontro presencial 23/09//2021
para apresentação do
(5ª feira)
Percurso
Formativo,
abordando
as
normativas
para
o
trabalho pedagógico.
Orientações
pedagógicas
para
aplicação da 1ª pauta
formativa.
- 1ª pauta formativa - 30/09/21 a
Encontro
presencial.
08/10/21
“Criança no centro do
planejamento
curricular”
- Encontro presencial
18/10//2021
-Orientações
(2ª feira)
pedagógicas
para
aplicação da 2ª pauta
formativa.
- 2ª pauta formativa - 20/10/21 a
Encontro presencial.
29/11/21
“Escuta, planejamento,
reflexão e avaliação”

7h30min - 1º
grupo

- Encontro presencial
Orientações
pedagógicas
para
aplicação da 3ª pauta
formativa.
- 3ª pauta formativa
Encontro
presencial
“Rotina
como
promotora
de
aprendizagens a partir
dos
campos
de
experiências/direitos
de aprendizagem”
- Encontro presencial
Orientações
pedagógicas
para
aplicação da 4ª pauta
formativa.
- 4ª pauta formativa
Encontro
presencial
“Projeto
de
Investigação”
-Encontro
de
encerramento
(Mostra de Portfólios)
- Encontro presencial

LOCAL

Auditório da
SEME

PÚBLICO ALVO

Pedagogos (PEB-D)

13h30min - 2º
grupo

Nos horários Na unidade
de
escolar
planejamento

Pedagogos (PEB-D) e
Professores (PEB-A e
PEB-B e PEB-C - Arte
e Educação Física ).

7h30min - 1º Auditório da
grupo
SEME
13h30min - 2º
grupo

Pedagogos (PEB-D)

Nos horários Na unidade
de
escolar
planejamento

Pedagogos (PEB-D) e
Professores
(PEB-A,
PEB-B e PEB-C - Arte
e Educação Física ).

7h30min - 1º Auditório da
grupo
SEME
13h30min - 2º
grupo

Pedagogos (PEB-D)

Nos horários Na unidade
de
escolar
planejamento

Pedagogos (PEB-D) e
Professores
(PEB-A,
PEB-B e PEB-C - Arte
e Educação Física).

7h30min - 1º Auditório da
grupo
SEME
13h30min - 2º
grupo

Pedagogos (PEB-D)

24/11/21 a
03/12/21

Nos horários Na unidade
de
escolar
planejamento

Pedagogos (PEB-D) e
Professores
(PEB-A,
PEB-B e PEB-C - Arte
e Educação Física ).

09/12/21
(5ª feira)

7h30min - 1º Auditório da
grupo
SEME
13h30min - 2º
grupo

Pedagogos (PEB-D)

04/11/21
(5ª feira)

08/11/21 a
19/11/21

22/11/21
(2ª feira)

4. METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO
4.1 O curso será organizado conforme quadro abaixo:
Proposta de Trabalho

Carga Horária

Atividades não presenciais
- Estudo e aplicabilidade, de materiais teóricos envolvendo “Criança
no centro do planejamento curricular” - Ata, Registros com Fotos
e Frequências.
- Atividade Prática no contexto escolar - Elaborar e evidenciar práticas
voltadas a temática da pauta formativa com registros fotográficos e
registros escritos de no máximo 1 (uma) lauda.
- Estudo e aplicabilidade, de materiais teóricos envolvendo “Escuta,
planejamento, reflexão e avaliação” Elaboração de Texto
Coletivo, Ata, Registros com Fotos e Frequências.
- Atividade Prática no contexto escolar - Elaborar e evidenciar
práticas voltadas a temática da pauta formativa com registros
fotográficos e registros escritos de no máximo 1 (uma) lauda.
- Estudo e aplicabilidade, de materiais teóricos envolvendo “Rotina
como promotora de aprendizagens a partir dos campos de
experiências/direitos de aprendizagem”
- Elaboração de Texto
Coletivo, Ata, Registros com Fotos e Frequências
- Atividade Prática no contexto escolar - Elaborar e evidenciar práticas
voltadas a temática da pauta formativa com registros fotográficos e
registros escritos de no máximo 1 (uma) lauda.
- Estudo e aplicabilidade, de materiais teóricos envolvendo “Projetos
de investigação” - Elaboração de Texto Coletivo, Ata, Registros com
Fotos e Frequências
- Atividade Prática no contexto escolar - Elaborar e evidenciar práticas
voltadas a temática da pauta formativa com registros fotográficos e
registros escritos de no máximo 1 (uma) lauda.
Total

5h

10h

5h

10h

5h

10h

5h

10h

60 h

5. DAS FUNÇÕES
5.1 Compete ao gestor
1) Incentivar a participação de toda equipe escolar do Percurso Formativo;
2) Participar e aplicar os encontros do Percurso Formativo, em caso da falta do pedagogo;
3) Após a finalização do estudo de cada pauta formativa, a frequência dos participantes
deverá ser entregue na GPE/ Coordenação da Educação Infantil.
5.2 Compete ao pedagogo
1) Participar dos encontros presenciais na SEME para orientação pedagógica;
2) Participar e aplicar no contexto escolar junto a equipe docente no horário de
planejamento os encontros do Percurso Formativo no qual será incentivador e
organizador das ações;

3) Elaboração da Ata, Frequência, registros fotográficos;
4) Receber as devolutivas dos professores realizando o controle e arquivando em pasta
própria.
5.3 Compete ao professor
1) Participar e aplicar no contexto escolar o Percurso Formativo assumindo uma postura
reflexiva;
2) Aprofundar o conhecimento com leitura de textos complementares com as temáticas
alusivas à formação;
3) Elaborar práticas pedagógicas voltadas a cada pauta estudada.
6. PÚBLICO ALVO
6.1 O curso “Formação continuada para pedagogos e profissionais da educação infantil
da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim” é destinado aos Pedagogos e Professores
em exercício na rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação.
7. DA FREQUÊNCIA , DO APROVEITAMENTO E DO CERTIFICADO
7.1 Para efeito de certificação, será exigido o cumprimento de 100% dos encontros
presenciais nas Unidades de Ensino.
7.2 A título de certificação, as faltas relativas ao atestado médico não serão abonadas para os
encontros presenciais (nos momentos de planejamento).
7.3 Os certificados serão emitidos pela SEME, após comprovada a exigência contida nos
itens acima.
7.4 Os pedagogos e professores que forem desligados(as) do seu cargo durante a Formação
Continuada, perderão o direito de continuidade do curso e, consequentemente, da
certificação.
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, LOCAL E HORÁRIO DO CURSO
8.1 O curso será desenvolvido entre os meses de Setembro a Dezembro nas datas e horários
estabelecidos no cronograma que consta neste edital.
9. RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO TÉCNICA DO CURSO
9.1 Gerência Pedagógica de Ensino –GPE / Coordenação da Educação Infantil
10. INSCRIÇÃO
10.1 - As inscrições serão obrigatórias para todos os pedagogos (PEB-D) e os professores
(PEB-A, PEB-B e PEB-C - Arte e Educação Física ) da Educação Infantil, de acordo com o
modelo em anexo (Anexo I).
10.2 - As fichas de inscrições preenchidas deverão ser entregues na SEME - GPE/CEI, até o
dia 23/09/21.

Cachoeiro de Itapemirim / ES, 14 de setembro de 2021
CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária Municipal de Educação

CARIMBO DA ESCOLA

ANEXO I
“FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA
REDE MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM” - EDITAL Nº 007/2021
NOME DA UNIDADE DE ENSINO:
NOME(S) DO(S) PEDAGOGO(S) RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO:

NOME COMPLETO DOS CURSISTAS
(LEGÍVEL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DATA:
ASSINATURA DO GESTOR ESCOLAR:

CPF

TELEFONE
DE CONTATO

CARGO
(PEB-D/PEB-A/
PEB-B/PEB-C)

