


 

 
 

 






 


















 




AI5 PIAUÍ
Semec intensifica formação continuada de professores
21/01/2010 às 6:50
Em período de férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC) intensifica a
capacitação dos professores formadores da rede municipal de ensino. Por todo o mês de janeiro até o
início de fevereiro, a equipe da Gerência de Formação da SEMEC participa de formação continuada,
realizada através de parceria com o Instituto Qualidade no Ensino (IQE).
A capacitação dos formadores é uma das etapas do programa Qualiescola, desenvolvido pelo IQE, em
parceria com a SEMEC, no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos do 6º ao 9º anos do Ensino
Fundamental nas escolas municipais.
De acordo com Roseli da Silva, formadora do IQE na área de Ciências, o encontro com os professores
formadores da rede municipal é importante porque define a metodologia de abordagem a ser utilizada
durante a formação continuada com professores da rede municipal.
“Nós detalhamos o material elaborado pelo IQE com a equipe de formadores e apontamos sugestões de
atividades a serem levadas aos professores municipais. Pretendemos atrair o aluno de 6º a 9º ano para
os estudos, por isso propomos uma metodologia inovadora, que torna as aulas mais dinâmicas e
próximas da realidade do estudante”, destacou Roseli da Silva.
Para a coordenadora dos formadores do IQE-Ciências na rede municipal de ensino, Elisane Portela, a
formação continuada sugere aos professores novas formas de abordar conteúdos que eles já trabalham:
“Sugerimos novas abordagens e metodologias aos professores, com o objetivo de ajudá-los a fazer com
que o aluno perceba a presença dos conteúdos estudados na escola em seu cotidiano, para que ele
realmente se aproprie do que lhe é ensinado e transforme a aprendizagem em conhecimento para toda a
vida. A capacitação continuada motiva o professor, valoriza a disciplina, melhora a qualidade do ensino e
desperta nos alunos o prazer de estudar”, ressaltou. A equipe de professores formadores da Gerência de
Formação da SEMEC é de quatro professores por disciplina. A capacitação para cada grupo de
formadores possui a duração de cinco dias, em dois turnos.
Na próxima sexta-feira (22), no encerramento da capacitação para os formadores do IQE-Ciências, o
grupo fará uma aula de campo pelo rio Parnaíba, com o objetivo de estudar aspectos referentes ao rio e à
mata ciliar. Segunda-feira (25), começa a capacitação para os formadores do IQE- Língua Portuguesa.

