
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
Formação Continuada de professores e equipe pedagógica  

2º semestre/2010 
 

Orientações às DREs  
 

1. Estrutura da formação: 

 
� Período de 03 dias, sendo:  

 

• 06 a 08 de outubro para as DREs de: Araguaína, Araguatins, Colinas (Guaraí e Pedro 

Afonso) e Tocantinópolis 

 

� Realização em pólos de formação. 

 
2. Atividades de formação: 

 

2.1. Gestar II – Todas as DREs, 03 dias de formação (de acordo com informações 

disponibilizadas pela equipe de currículo do EF). A DRE fará a certificação dos cursistas. 

Total de cursistas: 2.139 

 

2.2. Metodologia, Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo - Formação de 

professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (com exceção dos professores de 

Língua Portuguesa e Matemática), professores do Ensino Médio e Equipe Pedagógica. 

Todas as DREs, 02 dias de formação. (anexo I). A Unitins fará a certificação dos cursistas. 

Total de cursistas: 2.500.  

 

2.3. Oficinas Pedagógicas ou minicursos – Temas definidos pelas DREs, 01 dia de 

formação (anexo II e II-A). A DRE e a Unidade Escolar serão responsáveis pela 

certificação. Total de cursistas: (Serão constituídas turmas, no máximo de 35 participantes, 

que já estão inscritos no curso de Metodologia, Interdisciplinaridade, Transversalidade e 

Currículo). 

 

2.4. Formação Continuada na Escola - Temas definidos pelas DREs, 02 dias de formação 

(anexo III). A DRE e a Unidade Escolar serão responsáveis pela certificação.  

 

2.5. EJA 1º e 2º Segmentos – Todas as DREs, 03 dias de formação (anexo IV). A 

certificação será feita pela instituição que ministrará o curso. Total de cursistas: 287 

 

2.6. UCA – Para escolas que trabalham com o Projeto UCA, 03 dias de formação (anexo 

V). A certificação será pela PUCSP e UFT. Total de cursistas: 140 

 

3. Responsabilidades para operacionalização dos encontros presenciais - formações de 
professores 2º semestre de 2010 



Responsabilidades Formação 

Seduc DRE Unidade Escolar 

Gestar II 
 

Carga horária do 

encontro – 24 horas, 

três dias de formação 

• Contribuir com a equipe de formadores das DREs na 

elaboração da pauta do encontro de formação;  

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para a sede das DREs, de acordo com 

informações da Regional de Ensino; 

• acompanhar o curso e avaliar o processo de 

realização em todos os pólos por meio dos técnicos 

da Seduc; 

• elaborar o relatório de acompanhamento da 

formação; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o 

acompanhamento. 

• Definir o local da formação e divulgá-lo 

para a Seduc e unidades escolares, no 

mínimo, 05 (cinco) dias antes do início do 

encontro;  

• garantir condições de trabalho aos 

formadores no que se refere a material de 

consumo e equipamentos; 

• realizar o encontro de formação, 

devidamente registrado; disponibilizar 

água, café com bolachas e papel higiênico 

para atendimento aos cursistas 

• Informar a DRE todos 

os professores que se 

constituem público 

alvo deste curso; 

• zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores ao 

encontro de formação 

na data e horário 

definido no calendário 

Metodologia, 
Interdisciplinaridade, 
Transversalidade – 
Currículo do EF e 
EM 
Carga horária do 

encontro – 16 horas, 

1° e 2° dia de 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contratar a instituição – UNITINS; 

• Fornecer a UNITINS, as informações necessárias 

para efetivação da formação no que se refere a dados 

dos cursistas e aos objetivos da Seduc; 

• disponibilizar a DRE as turmas formadas, com lista 

nominal de cursistas para fixação na porta das 

respectivas salas de formação, na véspera do 

encontro; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação, de acordo com 

informações da Regional de Ensino; 

• disponibilizar a DRE, recurso financeiro, 

proporcional ao quantitativo de inscrições de cada 

pólo de formação, para custear: lanche para os 

cursistas, material de higiene e gasto com energia 

elétrica, durante 03 dias, incluindo 01 dia para 

Oficinas Pedagógicas ou minicursos; 

• acompanhar o curso e avaliar o processo de 

realização em todos os pólos por meio de técnicos da 

• Fornecer a Seduc inscrições dos cursistas, 

por unidade escolar, com dados de acordo 

com o solicitado; 

• definir o local da formação e divulgá-lo 

para a Seduc e unidades escolares, bem 

como à(s) DREs que também estejam neste 

pólo de formação, no mínimo, 05 (cinco) 

dias antes do início do encontro; 

• disponibilizar equipamentos como data 

show e computador, 01 (um) por sala, para 

uso dos formadores; 

• disponibilizar 01 (um) laboratório de 

informática para cada 04 (quatro) turmas de 

cursistas, para uso durante a formação; 

• fixar na porta de cada sala de aula a lista 

nominal dos cursistas que compõem a 

respectiva turma; 

• repassar o recurso financeiro à escola que 

vai sediar encontro de formação no pólo, 

• Encaminhar a DRE a 

pré-inscrição dos 

professores que 

aderiram ao curso de 

acordo com critérios 

estabelecidos; 

• zelar pelo 

comparecimento dos 

professores 

selecionados para o 

encontro de formação 

na data e horário 

definidos no 

calendário; 



 Seduc; 

• elaborar o relatório de acompanhamento da 

formação; 

• garantir a execução do contrato de acordo com o 

cumprimento de seu objetivo;  

• verificar  o quantitativo de presença e ausência dos 

cursistas; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o 

acompanhamento. 

conforme número de professores que irá 

receber; 

• estar presente, apoiar e acompanhar toda a 

formação inclusive, a finalização, no que se 

refere aos aspectos administrativos e 

pedagógicos. 

Oficinas Pedagógicas  
Temáticas  ou 
minicursos 
 

Carga horária 08 

horas, 3° dia de 

formação 

• Realizar reunião de trabalho com Unidades 

Escolares da sede da DRE e equipe de currículo e 

formação da DRE, para definição dos temas; 

• subsidiar a DRE para realização da formação; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação (incluso no 

auxílio do curso de Metodologia, 

Interdisciplinaridade, Transversalidade – Currículo 

do EF e EM); 

• acompanhar a formação em todos os pólos por meio 

de técnicos da Seduc; 

• elaborar o relatório de acompanhamento da 

formação; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o 

acompanhamento. 

• Formar as turmas para as respectivas 

oficinas pedagógicas ou minicursos, 

levando em consideração o tema solicitado 

pela unidade escolar e a especificidade do 

trabalho do professor; 

• realizar as oficinas pedagógicas ou 

minicursos de acordo com definição junto a 

Seduc; 

• zelar pelo registro deste trabalho; 

• garantir condições de trabalho aos 

formadores no que se refere a material de 

consumo e equipamentos; 

• definir o local da formação e divulgá-lo 

para a Seduc e unidades escolares, bem 

como à(s) DREs que também estejam neste 

pólo de formação, no mínimo, 05 (cinco) 

dias antes do início do encontro; 

• estar  presente, apoiar e acompanhar toda a 

formação inclusive, a finalização, no que se 

refere aos aspectos administrativos e 

pedagógicos. 

 

 

 

 

• Zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores à 

formação na data e 

horário definido no 

calendário. 



Oficinas de Educação 
Física 
 
Carga horária 08 

horas, 3° dia de 

formação 

• Formar as turmas em consenso com as DREs; 

• realizar a oficina; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação (incluso no 

auxílio do curso de Metodologia, 

Interdisciplinaridade, Transversalidade – Currículo 

do EF e EM); 

• acompanhar a formação em todos os pólos por meio 

de técnicos da Seduc; 

• elaborar o relatório de acompanhamento da 

formação; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o   

    acompanhamento. 

• Informar a escola quais de seus servidores 

participarão desta oficina; 

• definir o local da formação e divulgá-lo 

para a Seduc e unidades escolares, no 

mínimo, 05 (cinco) dias antes do início do 

encontro;  

• garantir condições de trabalho aos 

formadores no que se refere a material de 

consumo e equipamentos; 

• materiais tecnológicos:notebook ligado a 

caixa amplificada ou 01(uma)caixa de som 

amplificada, 

01(um)microfone;01(um)aparelho de 

som;01(um)cabo RCA para conectar o 

aparelho de som à caixa amplificada; 

materiais esportivos:01 Rede de voleibol e 02 

bolas de vôlei;02 bolas de borracha ou 

futsal. 

• Zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores à 

formação na data e 

horário definido no 

calend ário 

Oficina de SPE 
 
Carga horária 08 

horas, 3° dia de 

formação 

• Formar as turmas em consenso com as DREs; 

• realizar a oficina; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação (incluso no 

auxílio do curso de Metodologia, 

Interdisciplinaridade, Transversalidade – Currículo 

do EF e EM); 

• acompanhar a formação em todos os pólos por meio 

de técnicos da Seduc; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o   

            acompanhamento . 

• Informar a escola quais de seus servidores 

participarão desta oficina; 

• definir o local da formação e divulgá-lo 

para a Seduc e unidades escolares, no 

mínimo, 05 (cinco) dias antes do início do 

encontro;  

• garantir condições de trabalho aos 

formadores no que se refere a material de 

consumo e equipamentos; 

 

• Zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores à 

formação na data e 

horário definido no 

calendário 

Oficina de Educação 
Ambiental (uso do 
Tecnokits) 
 
Carga horária 16  

• Formar as turmas em consenso com as DREs; 

• articular junto a empresa para realizar a oficina; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação (incluso no 

auxílio do curso de Metodologia, 

• DREs de: Araguaína, Gurupi, Palmas, 
Miracema, Porto Nacional e Paraíso 

• informar a escola quais de seus servidores 

participarão desta oficina; 

• definir o local da formação e divulgá-lo 

• Zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores à 

formação na data e 

horário definido no 



horas, 3° e 4º dia de 

formação 
Interdisciplinaridade, Transversalidade – Currículo 

do EF e EM); 

• Acompanhar a formação em todos os pólos por meio 

de técnicos da Seduc; 

• documentar a formação; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o   

    acompanhamento . 

 

para a Seduc e unidades escolares, no 

mínimo, 05 (cinco) dias antes do início do 

encontro;  

• garantir condições de trabalho aos 

formadores no que se refere a material de 

consumo e equipamentos; 

 

calendário 

 
UCA 
Carga horária do 

encontro – 24 horas, 

três dias de formação 

• Formar as turmas em consenso com as DREs; 

• articular junto a empresa para realizar a oficina; 

• pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocam para os pólos de formação; 

• documentar a formação; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o   

    acompanhamento  

  

EJA 1° e 2° 
segmentos 
 
Carga horária do 

encontro – 24 horas, 

três dias de formação 

• Formar as turmas em consenso com as DREs; 

• Articular junto a Instituição a realização das 

oficinas, de acordo com o Projeto de Formação e 

Termo de Referencia; 

• Pagar auxílio financeiro aos cursistas que se 

deslocarem para os pólos de formação; 

• Acompanhar a formação em todos os pólos, através 

dos técnicos/EJA/Seduc; 

• Documentar a formação através de relatórios, 

evidências, avaliação lista de freqüência; 

• Montar stander com materiais didáticos para os 

professores e banco de sugestões; 

• Avaliar a empresa capacitadora observando a 

capacitação e interesse do público; 

• Acompanhar a aplicabilidade da formação junto as 

DREs; 

• encaminhar devolutiva à DRE sobre o   

     acompanhamento . 

• Informar a lista com os nomes dos 

professores cursistas da formação; 

• Definir o local da formação (Araguaína e 

Paraíso), e informar a Seduc no mínimo 5 

dias antes do evento; 

• Contactar as escolas para divulgação da 

data e local da formação; 

• Solicitar das escolas ações de sucesso da 

EJA para serem apresentadas durante a 

formação; 

• As DREs pólos deverão garantir material 

de consumo e equipamentos, caso 

necessário; 

• Realizar inscrição dos 

professores  na 

formação e informar a 

DRE caso haja 

mudança. 

• Zelar pelo 

comparecimento de 

seus professores na 

formação; 

• Informar e divulgar 

data e local da 

formação para os 

professores; 

 



 

Formação 
Continuada na 
Escola 
 
Carga horária do 

encontro – 16 horas, 

somente o 1° e 2° dia 

de formação. 

 

• Subsidiar a DRE para realização da formação, de 

acordo com a temática definida, no que se refere à 

material como: textos digitalizados e indicação de 

bibliografia; 

 

• Fazer levantamento do quantitativo de 

professores por unidade escolar que não 

foram contemplados com as formações 

supracitadas e organizá-los, juntamente 

com a unidade escolar, em turmas, podendo 

juntar as escolas do mesmo município e 

formar turmas mistas, caso haja consenso 

quanto ao tema da formação;  

• definir formadores, juntamente com a 

unidade escolar, entre os servidores da 

unidade escolar, técnicos da DRE ou 

parceiros; 

• definir juntamente com a unidade escolar, o 

tema que será trabalhado (ver entre aqueles 

elencados para as oficinas pedagógicas ou 

minicursos); 

• Levantar quantitativo 

de professores por 

unidade escolar que 

não foram 

contemplados com as 

formações e informar 

a DRE; 

• garantir condições de 

trabalho aos 

formadores no que se 

refere a material de 

consumo e 

equipamentos; 

• preparar as frequências 

e reprodução do 

material de estudos 

para a quantidade de 

participantes por 

temática. 

• realizar o encontro de 

formação; 

• encaminhar devolutiva 

à DRE sobre o            

acompanhamento 


