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

PLANO DE AÇÃO  -  MÓDULO I 
Wanderley-Ba  

 
DATA: 24/11/2010 LOCAL:  Secretaria Municipal de Educação 
DIREC: 25 TUTOR: Osana Araujo de Oliveira 

 
HORA ATIVIDADE PROCEDIMENTO RECURSOS 

8:30 
Abertura do 
Encontro 

Dar boas vindas aos cursistas e apresentar os novos 
cursistas. 
Ler a programação 
Apresentação do relatório de avaliação do encontro 
anterior  
Apresentação do vídeo tudo começa em um ponto 
(reflexão) 

 
Folder 
Data show 
CD 

09:00 Vídeo progestão 
 
Apresentação do vídeo do progestão  

Data show 
CD 

9:10 Vídeo progestão 
Reflexão sobre o vídeo Data show 

CD 

09:20 Caderno de estudo 

 
Exposição dialogada sobre o caderno de estudo do 
Módulo I 
 

Data show 
 

10:00 Intervalo   

10:20 
Dinâmica de divisão 
de grupos 

Aplicação de dinâmica de divisão de grupo (O encontro 
das mãos) 

Cartões em formatos de mãos 
de várias cores 
Data show 

10:30 Estudo do Módulo I 

 
Oficinas: Estudo das unidades  do módulo I e caderno de 
atividades 

Caderno de estudo módulo I 
Caderno de atividades módulo I 
Cartolina, piloto, fita adesiva, 
tesoura, hidrocor, etc. 

12:00 Almoço   

13:30 
Mensagem para 
reflexão 
 

Apresentação da mensagem a abelha 
Data Show 
CD 



13:40 
Apresentação das 
atividades em grupo 

 
Socialização das atividades realizadas pelos grupos 

Data Show 
CD 
Pen drive 
cartazes 

14:50 
Apresentação das 
atividades de grupo 

 
Socialização do caderno de atividades por equipe escolar 

Caderno de atividades 
Data show 
Pen drive 
 

15:30 Intervalo    
16:40 

 
 

Atividades do 
módulo II 

Orientação das atividades do módulo II, bem como 
atividades a serem entregues no próximo encontro 
(memorial, portfólio...) 

Módulo II 
Data show 
Papel ofício 

  

Lembretes: 
- portfolio  
- memorial (entregar próximo encontro- Zero, I);  
- atividade próximo encontro- 5 e/ou 7 
- sorteio das equipes para apresentação do próximo 
encontro 
 

 

17:00 Plano de estudos Construção do plano de estudos por equipe Ficha de Plano de estudo 

17:30  

Autoavaliação diagnóstica (novos cursistas) 
Autoavaliação do estudo a distância 
Avaliação individual do encontro 

Ficha de autoavaliação 
diagnósitca, plano de estudo a 
distância e avaliação individual 
do encontro 

18:00 Encerramento Mensagem: A abelha Data show 
 


