
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO 

2º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Olhar outra vez para os mecanismos e para as nossas 

instituições educacionais, questionar a verdade de 

nossos próprios e cultivados discursos, examinar aquilo 

que faz com que sejamos o que somos, tudo isso abre 

possibilidades de mudança. 

Jeniffer Gore 

 

Caros Gestores Escolares, 

 

            Considerando o trabalho de Formação em Contexto desenvolvido ao longo do 

primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza 

reconhece e agradece o apoio dado aos Coordenadores Pedagógicos em seu trabalho de 

formador e articulador no processo de (re)elaboração da Proposta Pedagógica da sua 

instituição escolar –  objetivo  da formação continuada em 2017.    

Imbuídos deste mesmo sentido, a realização do 2º Encontro Pedagógico que 

acontecerá no dia 31 de julho de 2017 nas unidades escolares se aproxima e marca a 

continuidade das ações de Formação em Contexto com o envolvimento das famílias.  

Assim, esta Secretaria, por meio da Coordenadoria de Educação Infantil, emite as 

orientações necessárias para organização e realização desse Encontro, pela gestão 

escolar, considerando as especificidades de cada instituição que atende crianças da 

educação infantil - Escola, Centro de Educação Infantil e Creche - no processo de 

construção das suas Propostas Pedagógicas para as adequações necessárias.  

A Parceria Família e Escola na Construção de um Currículo Compartilhado com 

a Formação dos Valores Humanos é o tema desse encontro pedagógico, que tem por 

objetivo envolver as famílias das crianças num momento de diálogo e apresentação do 

que se faz e vive na instituição educacional e, sobretudo, escutar o que as famílias 

pensam e esperam do atendimento educacional prestado.  

São oito horas de Encontro Pedagógico organizado em dois momentos: um 

destinado às famílias e outro destinado aos profissionais da unidade escolar.  



 

A PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO 

COMPARTILHADO COM A FORMAÇÃO DOS VALORES HUMANOS 

1º Momento: Família 

na Escola 

 

Tema e pauta da 

formação de 

coordenadores e 

professores - Junho 

- O Coordenador conduzindo a acolhida aos pais e situando 

as famílias sobre o objetivo do encontro, envolvendo as 

famílias no processo de construção da proposta pedagógica 

para a melhoria do atendimento educacional desenvolvido e 

a trajetória de construção da proposta pedagógica da 

instituição;  

- Após o momento inicial, as famílias estarão agrupadas com 

os professores das suas crianças nas salas de atividades. 

Nesse momento o professor conduz as discussões sobre o 

trabalho realizado na instituição a partir dos tempos que não 

podem faltar (observar a pauta da formação do mês de 

junho); 

- Ao término das atividades em sala com os professores e as 

famílias, o Coordenador fará a avaliação do encontro com as 

famílias. 

Lembretes: 

- Ressaltamos a importância da adoção de diversas formas de 

registros (fotos, vídeos etc.) dos relatos que as famílias 

expõem – entender para atender as considerações das 

famílias na Proposta Pedagógica da sua unidade escolar; 

- Em momento posterior, consolidar as contribuições 

recebidas a partir do encontro para incorporação das 

concepções das famílias sobre o trabalho realizado na 

Proposta Pedagógica da Instituição. 

 

2º Momento: 

Profissionais que 

atuam na Educação 

Infantil Reunidos na 

Instituição Escolar  

 Este tempo é destinado às demandas específicas de cada 

unidade escolar: avaliação e planejamento das ações 

desenvolvidas.  

 



 

Dessas oito horas, quatro serão consideradas como carga horária da formação 

em contexto para professores. Auxiliares Educacionais, Assistentes da Educação 

Infantil e o pessoal de apoio precisam ser envolvidos nesse momento e receberão carga 

horária relativa à colaboração para a construção da Proposta Pedagógica da Instituição. 

O Coordenador Pedagógico deve, portanto, organizar a frequência dessas 4 horas do 

Encontro e encaminhá-la ao Distrito Educacional até o dia 04/08/17. 

Assim, contamos com a sua colaboração para sensibilização e convite às 

famílias através de ações permanentes de divulgação do dia da Família na Escola ao 

logo do mês junho, considerando a proximidade das férias letivas.   

Desejamos a todos um ótimo trabalho! 

 
 


