
 

FORMAÇÃO DE APOIOS TÉCNICO-PROFESSORES  - X ENCONTRO 
 

Leitura e escrita compromisso de todas as áreas  
 

 
Data: 20 de novembro de 2017                Horário: 19h às 22h               Local: CRE THOMÉ 
 

OBJETIVOS 
 

1. Compreender a leitura e a produção textual como elementos articuladores das 
áreas do conhecimento no sentido de ampliar a aprendizagem significativa dos  
educandos da EAJA 
 

2. Refletir sobre as contribuições dos componentes curriculares no trabalho com 
leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar 
 

3. Orientar os coordenadores quanto a sistematização da frequência e 
aproveitamento dos cursistas na Formação na Escola.   
 

4. PAUTA  
 
Atividade I - (19h às 19h 15)  

 

• Apresentação da pauta 
 

 
Atividade II -  (19h 15min às 20h 40min)  

 

• Projeto de leitura e de produção textual: trabalho interdisciplinar  
 
Atividade III – Atividade apoios e coordenadores por CRE ( 20h 40min às 21h ) 
 
           Orientações quanto a:  
 

• entrega do Portfólio 
  

• sistematização da frequência e aproveitamento dos cursistas na Formação 
na Escola.   

 

•  elaboração e critérios da avaliação da Formação na Escola  
 

• entrega do instrumento de avaliação da Formação na Escola  
            
Atividade IV –  Apoios e coordenadores (21h às 22h) 
        

•  Planejamento da Formação na escola  
 
Encaminhamentos  
 

• Entregar o Portfólio dia 11 de dezembro de 2017



 

ORIENTAÇÕES PARA SISTEMATIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO 

DOS CURSISTAS DA FORMAÇÃO NA ESCOLA 

 

 Segundo o projeto de curso da ação formativa desenvolvida pela escola, a 

avaliação dos cursistas é de responsabilidade exclusiva do coordenador pedagógico com 

o respectivo auxilio e orientação do Apoio Técnico Pedagógico da instituição, onde 

deverão observar como critérios de avaliação: a assiduidade, a frequência e a realização 

das atividades solicitadas estudo, síntese, discussão de textos, elaboração da proposta 

metodológica, registro e a construção do portfólio.  

 Para ter direito a certificação, o cursista deverá ter frequência mínima de 75% e 

nota igual ou superior a 70 (setenta), de acordo com Estatuto dos Servidores do 

Magistério Público do Município de Goiânia - Lei Complementar n° 091 de 26/06/00. 

 Portanto, é necessário seguir as seguintes orientações: 

1°) Enviar por e-mail para a respectiva CRE até o dia 06/12/2017 (quarta-feira), nominata 

dos professores com direito a certificação da formação na escola em 2017; 

2°) A nominata deve constar o nome dos professores concluintes, com sobrenome 

completo, sem abreviações, disposto em ordem alfabética; 

3°) Indicar o percentual de frequência atingida pelo professor concluinte e o respectivo 

registro de aproveitamento; 

4°) Elencar somente os professores com direito à certificação, ou seja, somente aqueles 

que atingiram 75% de frequência e aproveitamento igual ou superior a 70. 

4°) Indicar no portfólio os critérios adotados pela instituição para avaliação professor do 

cursista na formação; 

5°) Converter a quantidade de presenças do professor concluinte em percentual por meio 

da seguinte tabela de conversão: 

 

QUANTIDADE DE 

PRESENÇAS 

PERCENTUAL (%) 

FREQUÊNCIA 

DIREITO À 

CERTIFICAÇÃO 

10 100% SIM 

09 92,5% SIM 

08 82,5% SIM 

07 75% SIM 

06 60% NÃO 

05 50% NÃO 



 

04 40% NÃO 

03 30% NÃO 

02 20% NÃO 

01 10% NÃO 

00 0% NÃO 

 

 

6°) Preencher a nominata conforme o modelo abaixo somente com os nomes dos 

professores com direito a certificação: 

 

 NOME FREQUÊNCIA APROVEITAMENTO 

01    

02    

03    

04    

05    

    

    

 


