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Formação Continuada da Escola Gaúcha / Módulo II 

 

� Curso: Elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Sul 

� Carga horária: 40 horas 

 

Cronograma de Execução do curso 

Grupo de professores 1ª etapa 2ª etapa 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 08 a 11/04/2020 20 a 24/04/2020 

Anos Finais do Ensino Fundamental 12 a 15/04/2020 25 a 29/04/2020 

Ensino Médio 16 a 19/04/2020 30/04 a 04/05/2020 

 

●  O curso será realizado no Portal da Educação/SEDUC e o prazo para inscrição será 

até o dia 19/04. 

● O curso é composto por duas etapas sequenciais, sendo:  

- Etapa 1: revisão dos aspectos legais e conceituais acerca do tema currículo. 

- Etapa 2: contribuições para elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do 

Rio Grande do Sul, que está condicionada a conclusão da Etapa 1, a partir do dia 20/04, de acordo 

com o cronograma proposto. 
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● O curso é destinado a TODOS os professores (etapas e modalidades) e equipes 

pedagógicas da Rede Estadual de Ensino. 

● O primeiro critério para a realização das contribuições será a disciplina de ingresso na 

Rede, o que deverá ser levado em conta também no caso das equipes pedagógicas e professores do 

SAEE. Todos deverão contribuir de acordo com sua competência de formação e atuação ou com a 

opção mais próxima de sua realidade, dentre as opções da plataforma descritas no Portal. 

● No caso dos supervisores escolares e orientadores educacionais, sugerimos que seja 

levado em conta a etapa de ensino que o profissional atua na escola. 

● Os professores devem contribuir em todos os componentes curriculares e anos 

escolares que atuam. 

● O formulário para as contribuições que compõe a Etapa 2 será disponibilizado, 

previamente, para as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para melhor compreensão do 

seu funcionamento. 

● As chefias pedagógicas, articuladores e assessores das CREs deverão fazer os 

Módulos I e II dos cursos da Formação Continuada da Escola Gaúcha. 

 

 

Web conferências a serem realizadas pelas CRE  

● Para mobilizar e orientar os participantes do Módulo II, cada CRE organizará 

webconferências com as temáticas de cada etapa do curso, visando garantir a qualidade pedagógica 

das contribuições para a Elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Sul. 

● Após a conclusão da Etapa 2, cada CRE será responsável pela sistematização das 

contribuições dos participantes no curso, gerando um documento único a ser enviado para a SEDUC. 

Nesse sentido, a CRE poderá compor uma equipe multidisciplinar que ficará responsável pela 

realização deste trabalho, que nesse caso atuará em teletrabalho e poderá contar com professores das 

escolas. 

● Haverá um perfil de acesso para cada Coordenadoria ao formulário das contribuições. 

Para tanto, será necessária a indicação de um responsável com os respectivos dados (nome, RG e 



3 

CPF) para o e-mail do Gabinete do Departamento de Educação. A CRE deve acessar o formulário 

pelo link, inserindo as informações solicitadas até 15/04. 

● Assuntos a serem abordados na web:  

1. Objetivo da Elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Sul. 

2. Revisão dos conceitos de competências, habilidades e objetos de conhecimento. 

3. Orientações às escolas sobre as contribuições a serem realizadas, as quais são 

individuais, contudo as CREs ou escolas poderão organizar, preliminarmente, grupos online com seus 

professores para as discussões. 

● O sucesso de qualquer ação depende do planejamento. Elaboramos um formulário para 

preenchimento e envio até dia 13/04, que tem como objetivo auxiliar as CREs nessa ação. Acesso ao 

formulário pelo link enviado juntamente com esse documento. 

● Estamos organizando materiais com sugestão de ferramentas que poderão ser 

utilizadas para realizar a web e tutoriais de uso para auxiliar a CRE e as escolas. 

● Reforçamos que tanto o Departamento de Tecnologia Educacional/SEDUC quanto os 

responsáveis pelos Núcleos de Tecnologias Educacionais são parceiros indispensáveis nessa ação. 

 

 

 

 

 

 

 


