
 

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

ENCONTRO PRESENCIAL MÓDULO I 
PLANO DE AÇÃO 

DATA: 19/11/2010 LOCAL:  Câmara Municipal  
DIREC: 25ª TUTOR: Gabriela Massoni Guedes 

 
HORA ATIVIDADE PROCEDIMENTO RECURSOS 
08:00 1. Abertura: � Fixar cartaz de boas vindas, objetivos do Módulo I e mapa das unidades, etc. 

� Dar boas vindas aos cursistas e solicitar ajudantes para o dia de encontro. 
� Dar parabéns aos aniversariantes do mês 
� Ler a programação/folder e combinar horários de intervalos, almoço e saída 

 
Data show 
Som 
 
 

08:00 2. Acolhimento: � Dinâmica: Mão dadas Slides, data show 
som / Fitas coloridas 

08:30 3. Motivação: � Apresentar a música o Progestao  Slides, data show 
som 

08:40 4. Socialização da 
implementação do 
Progestão nas escolas 

� Solicitar que cada equipe fale como foi a divulgação do Progestão na escola e sua aceitação (5mi 
para cada equipe) 

 

09:30 5. Vídeo do Progestão � Apresentar o vídeo do Módulo I e realizar discussão em seguida Slides, data show 
som 

10:00 Intervalo 
10:20 6. Exposição do Módulo I � Apresentar e discutir através de slides o caderno de estudos do modulo I Slides, data show, som 

12:00 Almoço 
13:30 7. Mobilização:  � Mensagem: Trabalho em equipe Slides, data show 

13:40 8. Socialização caderno de 
atividades  

� Apresentação por equipe escolar das atividades 1 e 3 do caderno de atividades do módulo I 
� Equipes 1 até 7  

Slides, data show, som, cartazes, 
etc. 

14:50 Intervalo 
15:10 9. Socialização caderno de 

atividades  
� Apresentação por equipe escolar das atividades 1 e 3 do caderno de atividades do módulo I 
� Equipes 8 até 13  

Slides, data show, som, cartazes, 
etc. 

       16:10 10. Auto avaliação do 
estudo a distanci 

� Preenchimento de fichas de auto-avaliaçã Ficha de Avaliação 

16:20 11. 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 

Slides, data show, som  
 

16:50 12. Elaboração do Plano 
de Estudo 

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

Formulário do Plano de Estudo da 
equipe 
 

17:10 13. Motivação para o 
próximo encontro 

� Mensagem: A Abelha 
� Entregar a lembrancinha 

Slides, data show, som 
Lembrancinhas  

17:20 14. Avaliação do Encontro � Preencher as fichas de avaliação do 2º encontro 
� Entregar ao Tutor 

Ficha de Avaliação 

17:30 10. Encerramento do 
Encontro: 

� Mensagem: Tudo começa com um ponto Slides, data show 
som  

 


