
 

 
Superintendência de Acompanhamento e Avaliação do Sistema Educacional – SUPAV 
Coordenação de Políticas Educacionais - CPE 
 

ENCONTRO PRESENCIAL MÓDULO I 
PLANO DE AÇÃO (Sugestão) 

DATA:  LOCAL:   
DIREC:  TUTOR:  

 
HORA ATIVIDADE PROCEDIMENTO RECURSOS 
08:00 1. Abertura: � Fixar cartaz de combinados, Mural das escolas, etc. 

� Dar boas vindas aos cursistas e solicitar ajudantes para o dia de encontro 
� Dar parabéns aos aniversariantes do mês 
� Orientar a exposição no Mural (se fizer mural) 
� Ler a programação/folder e combinar horários de intervalos, almoço e saída 

 
Data show 
Som 
Mensagens 
 
 

09:00 2. Acolhimento: � Fazer dinâmica de acolhimento (dinâmica a critério do Tutor – aproximadamente 30m de duração) Slides, data show 
som / CD relaxamento 

09:30 3. Aprofundamento e 
sistematização do estudo: 

� Discutir temas, conceitos ou conteúdos significativos que levem à compreensão e alinhamento das 
idéias sobre o Módulo (dinâmica a critério do Tutor – aprofundamento tem aproximadamente 1h30m 
de duração) 

Slides, data show, som  

10:00 Intervalo -  
10:20 3. Aprofundamento e 

sistematização do 
estudo(continuação): 

� Fechamento das discussões. 
� Comentários do tutor 

 
Slides, data show, som 

12:00 Almoço -  
13:30 5. Mobilização:  � Fazer dinâmica de mobilização após almoço para retomar os trabalhos (dinâmica a critério do Tutor – 

aproximadamente 15min de duração) 
Slides, data show 
som / CD relaxamento 

14:00 6. Socialização caderno de 
atividades  

� Reunir por escola 
� Buscar estratégias para socialização das atividades. 
� Avaliar as apresentações das atividades  

 
Slides, data show, som 
 

15:30 Intervalo -  
       15:40 4.Entrega de fichas de 

avaliação e do  módulo II 
(caderno de estudos e 
atividades), controle de 
entrega atividades 

� Preenchimento de fichas de auto-avaliação 
� Distribuir o novo Módulo e assinar termo de responsabilidade(a cada encontro deverá ser distribuído 

o módulo seguinte) 
� Observar a atividade que deve estar iniciando com demais registros escolares o portifólio da escola. 

Ficha de Avaliação 

16:00 7. Apresentação do  
Módulo II  

� Exibir o vídeo do Módulo II e listar no quadro, com ajuda dos cursistas, as palavras chaves que 
aparecem no filme e são essenciais para compreensão do assunto. 

� Apresentar módulos II (EXPLICAR OS OBJETIVOS DOS MÓDULOS E ATIVIDADES QUE SERÃO 
SOCIALIZADAS) 

 
- Módulos II  com respectivos 
cadernos 
- Termo de responsabilidade 

16:30 8. Elaboração do Plano de 
Estudo: 

� Reunir por escola 
� Discutir e preencher os formulários (preencher dois e entregar uma cópia ao Tutor) 

Preencher formu8lário 
 

17:10 9. Avaliação do Encontro: � Preencher as fichas de avaliação do evento 
� Entregar ao Tutor 

 
Ficha de Avaliação 

17:30 10. Encerramento do 
Encontro: 

� Mensagem ou dinâmica a critério do Tutor Slides, data show 
som / CD relaxamento 

 


