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FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO
  Desenvolvimento de ações que 

venham a re-significar o momento 
extraordinário do planejamento como 
oportunidade para troca de experiência 
e, consequentemente, redimensionar a 
prática educativa desenvolvida no 
cotidiano escolar partindo de uma 
reflexão dos professores sobre a 
prática, sobre a realidade em que 
estão inseridos, assim como a 
elaboração contínua da identidade 
pessoal e profissional. 



IV COLOQUIO ABRINDO TRILHAS 
PARA OS SABERES

Ou seja, a reflexão na ação e sobre a 
ação, o entendimento da escola como 
um espaço social de conhecimento.
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É fundamental a organização de 
situações que tenham por 

resultado a intervenção consciente 
e bem fundamentada com base na 

análise concreta da prática 
docente e dos resultados e 

desempenho de aprendizagem. 
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A Qualidade da Formação Docente e a 
Qualidade de Ensino 

 A atual conjuntura histórica, as transformações 
em que estão inseridas a sociedade e suas 

consequências para a educação, em especial, 
para a atividade educativa desempenhada 
pelos professores, assinalam mudanças 

socioculturais, relacionais e profissionais que 
estabelecem uma reflexão em torno dos novos 

significados da escola e do papel dos 
professores. 
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APORTES TEÓRICOS 

BAZARRA
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A formação continuada é uma realidade no panorama 
educacional brasileiro e mundial, não só como uma 

exigência que se faz devido aos avanços da ciência e 
da tecnologia que se processaram nas últimas 

décadas, mas como uma nova categoria que passou a 
existir no ‘mercado’ da formação contínua e que, por 

isso, necessita ser repensada cotidianamente no 
sentido de melhor atender à legitima e digna formação 

humana. 
Ferreira (2006, p. 19)
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Plano de Ação Educacional (PAE)

Programa de formação continuada e, em serviço, ampliando 
os horizontes do educador enquanto cidadão no contexto 
de uma atuação educativa mais competente que enxerga 
a partir do saber-fazer uma práxis em direção ao saber-
fazer melhor e que acontece sobre uma base teórico-

prática consistente. 
Constitui-se em uma estratégia para melhorar o 

desempenho profissional dos professores, visando o 
alcance das metas da proposta pedagógica da escola, 

através do sucesso dos seus educandos.
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MISSÃO -  A determinação de que o aperfeiçoamento, 
crescimento e desenvolvimento do discente 

acontecem mediante o docente. RELEVÂNCIA -  
Consiste na compreensão de que a formação 

continuada deve ser vivenciada como um princípio 
que estabelece a relação entre teoria e prática 
associada à reflexão sobre a própria prática e o 
aprender fazendo. As ações que constituem o PAE 

transformam a escola em um ambiente de aprendizagem 
para todos que a compõem e que tem no gestor a 

responsabilidade pela implementação desse processo 
formativo construído e desenvolvido coletivamente 
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AVALIAÇÃO -  permanentemente avaliado em 
sua execução, o que permite a identificação dos 

aspectos positivos e negativos assinalados 
durante o processo, a sugestão de novos 

rumos e a tomada de decisão que terá como 
finalidade maior sua consolidação e expansão.
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CONLUSÃO

A escola, a profissão docente e a formação 
continuada, constituem um conjunto ativo 
dinamizado pelo planejamento, desenvolvimento, 
avaliação e redimensionamento de estratégias para 
que se alcance, realmente, a meta de educar. 
Nesse contexto, a reflexão é dever diário e 
constante dos que atuam na educação, visto que 
cada um precisa ser um “ser ativo” e criador capaz 
de produzir transformações significativas em si 
mesmo e na sociedade a que pertence. 
Compreende-se, assim, que todo o conhecimento 
elaborado pelo estudo e vivência, promove o 
aperfeiçoamento intelectual e social.
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