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- Contribuição para a melhoria do programa.

- Importância do curso para a formação docente. 

ESCOLHA DO TEMAESCOLHA DO TEMA



ProblemáticaProblemática

- Período de formação, realização de um acompanhamento 

sistemático pelo MEC, SEDUC e Agência Formadora.

- Situação dos Professores após o término do curso.

- Saber em que medida os objetivos do PROFORMAÇÃO foram 

atingidos. 



- Qual o impacto que o programa provocou na educação de 
Redenção?

- Este curso elevou o nível de conhecimento e da 
competência profissional dos docentes em exercício? 

- Como o PROFORMAÇÃO contribuiu para a melhoria do processo 

ensino aprendizagem? 

- Foi feito avaliação ou acompanhamento para saber se o 
programa surtiu efeito no processo do ensino aprendizagem?

- A postura do professor  mudou dentro da sala de aula? 

Questões de pesquisaQuestões de pesquisa



Objetivo GeralObjetivo Geral

Analisar o impacto do PROFORMAÇÃO, na ação docente de professores 

das quatro séries iniciais do ensino fundamental, no município de 

Redenção – CE, sob dois aspectos: conteúdo e metodologia. 

. 



Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

- Verificar se o PROFORMAÇÃO atingiu os objetivos previstos na proposta 

pedagógica, ou seja, elevação do nível de competência profissional dos 

docentes em exercício, habilitando-os para o magistério em nível médio;

 

- Comparar a prática docente dos dois grupos de professores que cursaram 

o PROFORMAÇÃO e os que não o fizeram, observando que estratégias 

pedagógicas são divergentes e convergentes.



* Este  estudo orientou-se metodologicamente através do estudo de caso 
dos dois grupos de professoras, sendo quatro constituindo um grupo de 
controle e quatro, grupo experimental.

•Teve como instrumentos para coleta de dados: 

     entrevistas, questionamentos, observações dos professores   cursistas 
do PROFORMAÇÃO e do outro grupo e estudo da documentação básica 
do Programa.    

Yin (2001) define o estudo de caso como:

“O método que examina o fenômeno de interesse em seu ambiente 
natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados, visando 
obter informações...” 

MetodologiaMetodologia



* Foi feito um levantamento dos trabalhos bibliográficos e 
documentais sobre:

      - programas de Educação a Distância; 

      - o PROFORMAÇÃO;

      - formação de professores.

* Toda investigação científica, independentemente de sua 
natureza, requer uma pesquisa bibliográfica ( Gil, 1987). 

MetodologiaMetodologia
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Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

- (Tardif, 2002) Saber docente: competências - ministrar aulas com clareza e 

objetividade, habilidades - dominar e utilizar tecnologias que facilitem o processo 

ensino aprendizagem e conteúdos. 

- (Nunes, 1992) Educação a distância uma modalidade com características 

específicas. Utiliza meios capazes de suprir a distância que separa alunos e 

professor fisicamente. 

- (L.D.B. Artigo 80, 1998) Forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, 

com a mediação de recursos didáticos apresentados em diferentes suportes de 

informação e veiculados por diversos meios de comunicação.

- (Litwin,2001), as propostas de Educação a Distância estão se caracterizando pela 

multiplicidade de recursos pedagógicos objetivando facilitar a construção do 

conhecimento.    



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

EAD e suas Tecnologias

- Evans (2002) EAD tem-se desenvolvido junto com as tecnologias de 

comunicação, 

- Scheer, (1999) apresenta alguma das opções tecnológicas disponíveis para 

o educador a distância, dentre elas: 

Voz - ferramentas áudio educacionais incluem as tecnologias 
interativas do telefone e de teleconferência (de sentido único). As 
ferramentas áudio passivas incluem CD-ROM, rádio, telefone, 
correio de voz, áudio-conferência, fitas de áudio; 



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

Vídeo - incluem imagens imóveis e imagens ativas em tempo real, 

combinadas com teleconferência. Videotap, transmissão via satélite. 

 Dados - os computadores emitem e recebem a informação eletronicamente 

essa categoria abrange ferramentas educacionais: Correio eletrônico, 

cursos baseados na Web, CD-ROM, videoconferências, softwares de 

colaboração. 

 Impresso - elemento fundamental dos programas de EAD, a partir do qual 

evoluíram todos os demais sistemas de distribuição. Os vários formatos de 

impresso incluem livros, texto, guias de estudo, manuais de instrução, 

ementa do curso, fax e estudos de casos. 



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

víde
o



(Fiorentini, 2002) A utilização de tecnologias em processos educacionais 

tem vários objetivos, desde abrilhantar uma aula e motivar os alunos, até 

atingir um grande contingente populacional. 

Metodologias de Educação a Distância 

(Moran, 2001) os cursos a distância podem ser estruturados da seguinte 

forma:

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

Presencial: Há um primeiro encontro, no qual o professor 
estabelece uma comunicação com os alunos, tentando 
conhecer cada um deles e combinando formas de 
comunicação.



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

Virtual: totalmente realizada a distância, com o auxílio de 

tecnologias como a Internet. O aluno não tem nenhum contato 

presencial com o professor: a interação se faz através 

videoconferência, Web pages, e-mails e chats; 

Semipresencial: mescla as duas formas de educação: a 

presencial e a totalmente a distância, ou seja, parte na sala de 

aula e outra parte a distância, através do uso de tecnologias 

diferenciadas.



PROFORMAÇÃO 

- Programa de Formação de Professores  em Exercício. 

- É um Curso de nível médio, com habilitação em 
magistério na modalidade de ensino a distância.

- Destinava-se aos professores não possuidores da 
habilitação mínima exigida, e que estavam lecionando nas 
séries iniciais das escolas públicas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

- Tendo início  nos estados do Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul em 1999. Expandiu-se a mais estados:

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



Professores Cursistas 1999-2003: 35.641

AM (1.274) CE (4.924)

MT (1.861)

MS (203)

BA (5.402)

    AL (842)RO (1.589)

GO (2.532)

    PI (3.796)

   MA (4.505)

  PB (2.311)
    PE (1.922)

    SE (1.733)

  TO (903)
AC (1.844)

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



Indicadores do PROFORMAÇÃO no Ceará 

Período Municípios Agências 
formadoras

Professores 
Cursistas

01/2000 a 01/2002 75 30 3.013

07/2002 a 07/2004 34 19 961

07/2004 a 07/2006 23 11 783

Total de professores habilitados 3.974

Fonte: Dados fornecidos pela EEG/SEDUC-

CE, 2005.  



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



CNP

EEG AGF

ATP

Interação entre os agentes

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica

Objetivos do PROFORMAÇÃO

- Habilitar os professores da rede pública de educação na 
conformidade da legislação vigente.

-Elevar o nível do conhecimento e competência profissional 
dos docentes em exercício.

-Metodologia

- O curso funcionou na modalidade de ensino à distância, 
utilizando-se de:Materiais Auto-instrucionais:Guias de Estudo, 
Cadernos de Verificação da Aprendizagem e Vídeos:



Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



Atividades Coletivas

- Fase Presencial: 10 dias de atividades presenciais, no 
início de cada módulo semestral, orientadas por 
professores das AGF.

- Reunião de Sábado: encontros quinzenais que 
congregavam todos os PCs de um mesmo tutor.

- Estudo individual: estudo efetuado pelo PC durante o 
curso com base nos Guias de Estudo. Exercícios de 
Verificação da Aprendizagem, Memorial, Prática Pedagógica, 
Plano de Aula e Avaliação Bimestral.

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



PROPOSTA PEDAGÓGICA E CURRICULO

O PROFORMAÇÃO esperava contribuir para a formação de um 
professor capaz de continuar aprendendo e um cidadão 
responsável e participativo, integrado ao projeto da sociedade em 
que vive e, ao mesmo tempo, crítico e transformador.

O currículo do PROFORMAÇÃO apresentava um núcleo nacional 
estruturado em seis áreas temáticas, que congregam:

        - Base Nacional do Ensino Médio (LC, ML, VN, ISC e 
Espanhol). 
        - Formação Pedagógica  (FE e OTP). 

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



ASPECTOS  QUE FORAM OBSERVADOS NO PC:

 - desempenho dos professores cursistas em sala de 
aula;

 - mudanças na prática pedagógica;

 - mudanças nas concepções educacionais e recursos 
didáticos;

 - valorização e autonomia profissional e pessoal; 

 - sistema de avaliação.

Fundamentação TeóricaFundamentação Teórica



RESULTADOSRESULTADOS
ESCOLA Y ( não beneficiados )

- todas dominam com segurança o 
conteúdo;

- 75% não têm domínio de turma;

- revisam brevemente a aula anterior;

- na explicitação dos conteúdos 
valorizam o saber dos alunos;

- a participação dos alunos limitam-se 
a perguntas factuais do professor;

- uma minoria faz perguntas e retira 
dúvidas sobre conteúdos expostos;

ESCOLA X  ( beneficiados )
- todas dominam com segurança o 
conteúdo;

- 100% têm domínio de turma;

- revisam brevemente a aula anterior;

- na explicitação dos conteúdos 
priorizam e valorizam o saber dos 
alunos;
- postura mais democrática com os 
alunos;

- os alunos sentem-se à vontade para 
fazer perguntas e tirar dúvidas;



- os alunos mais atentos sentam nas 
primeiras filas;

- quase não utilizam outros recursos 
didáticos para a compreensão dos 
conteúdos;
- todas se preocupam com a 
aprendizagem de seus alunos;

- aulas sem muita criatividade pouco 
atrativas;
- todas falam gritando;

- ênfase na metodologia expositiva e em 
exercícios individuais;

- todos os alunos sentam-se em 
semicírculo;

- utilizam muitos recursos didáticos 
para a compreensão dos conteúdos;

- todas se preocupam com a 
aprendizagem de seus alunos;

- aulas muito criativas e atrativas;

- nenhuma fala gritando;

- ênfase na metodologia expositiva, 
valorização do saber dos alunos e 
trabalhos em grupos;

RESULTADOSRESULTADOS



- todas concedem tempo para os alunos 
resolverem suas atividades;
- média participação dos alunos em 
apresentação de trabalho;
- 75% das salas estavam mal conservadas 
e os alunos não utilizavam o cesto para 
colocar lixo; 
- ameaçam deixar os alunos sem intervalo 
ou levá-los a diretoria; 
- na introdução das atividades não fazem 
a sensibilização para o conhecimento;
- avaliação sistemática.

- todas concedem tempo para os 
alunos resolverem suas atividades;
- grande participação dos alunos em 
apresentação de trabalho;
- 100% das salas estavam bem 
conservadas e os alunos utilizavam o 
cesto para colocar lixo;
- não existe nenhuma ameaça; 
 
- na introdução das atividades fazem a 
sensibilização para o conhecimento; 
- avaliação sistemática.

RESULTADOSRESULTADOS



CONCLUSÃOCONCLUSÃO  

- Foi constatado mudanças na docência, em relação aos 
saberes curriculares, e profissionais;

- as escolas ganharam mais vida, as salas de aula se 
tornaram mais dinâmicas, com material didático disponível, 
os trabalhos dos alunos ganharam impulsos; 

- os professores melhoraram suas concepções e prática do 
cotidiano escolar, no planejamento e preparação de 
atividades docentes; 

- na gestão de sala de aula (organização do espaço, o uso de 
material concreto e outros recursos, interação professor-
aluno e aluno-aluno, trabalho com as diferenças); 



CONCLUSÃOCONCLUSÃO

      - estão bem preparados, organizados, dinâmicos e 
envolvidos no processo educacional;

       - professores cursistas, exaltam o valor do programa, 
por terem sido capacitados, pelos conhecimentos 
adquiridos, pelo diploma recebido ;

       - os professores beneficiados com o programa não 
mais serão os mesmos;

- o programa mudou suas vidas, 

- ampliou seus conhecimentos, 

- elevou a auto-estima, 



- diplomou-os em serviço; 

- os transformou em profissionais qualificados; 

- mudou a postura profissional e pessoal;

- os professores não devem ser esquecidos;

- precisam ser acompanhados;

- participar de outras formações para crescimento 
pessoal e profissional;

- a crítica é a falta da disciplina de informática para os 
professores cursistas;

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



-ainda têm muito que aprender, pois não há nenhum 
programa perfeito, no PROFORMAÇÃO, faltou um 
contato com a informática, é possível que haja outras 
falhas;

- o PROFORMAÇÃO atendeu aos anseios daqueles que 
tiveram a oportunidade de se beneficiar com seus 
saberes;   

- o programa atingiu consideravelmente os objetivos; 

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



FOTOSFOTOS
 

ESCOLAS X  (beneficiados com o curso)

E

ESCOLA Y   (não beneficiados ) 



Escola x 

Preservação do Meio Ambiente:  Lixo - quintal 
limpo

Saúde e higiene



Culminância

Embarque nessa História

Produções dos alunos



Desfile pela 
comunidade

Coral da escola

Feira de reciclados – 
Escola X Comunidade



Escola Y

Folclore brasileiro
Transito e meio 
ambiente

Escola e família



Apoio a aprendizagem

Produções dos alunos
Culminância



““Quanto mais forem os vossos Quanto mais forem os vossos 
conhecimentos, mais fáceis e mais conhecimentos, mais fáceis e mais 

perfeitas serão vossas obras”.perfeitas serão vossas obras”.
                              
  Kingslev
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