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Rubem Alves nasceu no dia 15 de setembro de 1933, em Boa Esperança, sul 
de Minas Gerais.	


	

No período de 1953 a 1957 estudou Teologia no Seminário Presbiteriano  de 
Campinas-SP, tendo se transferido para Lavras-MG, em 1958, onde exerce 

as funções de pastor naquela comunidade até 1963.���
���

Nesse ano foi estudar em Nova York, retornando ao Brasil com o título de 
Mestre em Teologia pelo Union Theological Seminary. Denunciado pelas 

autoridades da Igreja Presbiteriana como subversivo, em 1968, foi 
perseguido pelo regime militar. Abandonou a igreja presbiteriana e retornou 

para os Estados Unidos, tornando-se Doutor em Filosofia pelo Princeton 
Theological Seminary.	


	

Em 1973, transferiu-se para a Universidade Estadual de Campinas, como 

professor-adjunto na Faculdade de Educação. No ano seguinte, ocupa o 
cargo de professor-titular de Filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH), na UNICAMP. É nomeado professor-titular na 
Faculdade de Educação da UNICAMP e, em 1979, professor livre-docente.	


	

No início da década de 80 torna-se psicanalista pela Sociedade Paulista de 

Psicanálise.	

	


Tem um grande número de publicações, tais como crônicas, ensaios e contos, 
além de ser ele mesmo o tema de diversas teses, dissertações e monografia.	




}  Pauta Orientação Técnica 
}  Replanejamento (14/07/2014) 
 
}  Objetivos 
Diagnosticar e analisar os resultados obtidos 

até o presente momento, destacando os 
aspectos positivos e negativos das ações 
realizadas na escola,  buscando informações 
reais atualizadas que permitam identificar os 
fatos e os problemas que os originam em 
relação ao 1º semestre. 



}   Definir os objetivos, resultados desejados e 
metas que demonstrem o cumprimento da 
Proposta Pedagógica da Unidade escolar. 
  
}  Elaborar e / ou revisar as ações a serem 

executadas em função das prioridades 
estabelecidas e que materializam as 
intenções das escolas. 
  
}  Retomar as ações proposta pela Diretoria de 

Ensino durante o Planejamento e visitas de 
acompanhamento as Unidades escolares, 
bem como discutir as relações interpessoais. 

}    
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}   Empatia: exercício de colocarmo-nos no lugar 
do outro para que, a partir de suas próprias 
referências - e não das nossas – possamos 
melhor compreendê-lo; é a tentativa de calçar os 
seus sapatos. 

}  Autenticidade: é a perspectiva de que, nas 
relações que estabelecemos com o outro, 
possamos ser fiéis a nós mesmos, na coerência 
entre o sentir, o pensar e o agir, ao mesmo 
tempo em que valorizamos esse verdadeiramente 
ser na perspectiva do outro;   



}  Hoje, com mais tranquilidade, é possível falar 
de relações interpessoais, de formação da 
pessoa e da pessoa do educador, sem o risco 
de sermos considerados negadores do social, 
e podemos falar dos fatores sociais sem que 
sejamos negadores da psicologia. 



}  Auto-ajuda e auto-estima são valores que assumem 
cada vez maior expressão em nossa sociedade, o que 
é fácil de entender pela solidão do homem 
con temporâneo . I n s inuam que é p rec i so 
problematizar o aprendizado das relações, para além 
do que trazem os principais meios de comunicação e 
seus desdobramentos. 

}  Entendemos que auto-estima e auto-ajuda são, de 
fato, questões que perpassam as relações 
interpessoais. No entanto, não podemos nos 
restringir a esses dois aspectos como se eles dessem 
conta de uma totalidade, principalmente quando 
estamos falando sobre processos de formação de 
educadores. 



}  Quando falamos em relações interpessoais e na 
melhora dessas relações, não tratamos de uma 
vida de conforto e sem questionamentos, não 
uma vida apaziguadora e que objetive silenciar 
os conflitos, mas uma vida na qual os sujeitos -
individual ou coletivamente- possam expressar 
seu inconformismo, seus questionamentos e 
seus desejos de mudança; uma vida aberta às 
oportunidades de problematizarão e de 
enfretamento dos conflitos. 



}  Não é uma formação técnica que se viabiliza por meio 
de transmissão de um receituário previamente 
elaborado. Não é uma formação que se pretende 
padronizadora de atitudes e de soluções. 

}  É uma formação difícil de se realizar, se aproxima ou 
se estabelece no horizonte do que entendemos por 
educação. 

}  Devemos ter a preocupação a articulação estreita 
entre a formação pedagógica e a formação da pessoa, 
isto é, a escola entendida como espaço de 
desenvolvimento e aprendizagem. 



}  Entendemos que as habilidades de relacionamento 
interpessoal podem ser desenvolvidas tanto pela via 
da reflexão sobre o que vem ser um relacionamento 
que leve ao desenvolvimento, como pela via 
experiencial. Isto é, vivendo na situação de formação 
nas quais os indivíduos são ouvidos, considerados, 
compreendidos, momentos nos quais as relações 
interpessoais favorecem o acesso ao conhecimento. 

}  Para que possa discorrer sobre as relações 
interpessoais, ela tem que ser pontuada com 
delicadeza, pois, as relações pedagógicas não  
podem ser entendidas separadamente das relações 
interpessoais, já que estas se imbricam e se implicam  
mutuamente.     



}  O educador pode ser aquele que oferece 
condições que potencializa o processo de auto-
desenvolvimento do educando. O educador cria o 
espaço da receptividade viva para o educando, 
oferecendo-lhe condições para que se sinta num 
espaço seguro, sem ameaças, julgamentos ou 
desqualificações, tendo em vista, através de atos 
e a t i v i dades educa t i v a s , ap r ende r e , 
consequentemente, desenvolver-se. 

}  Então, o educador é aquele que acolhe, nutre, 
sustenta e confronta o educando, tendo em vista 
oferecer-lhe condições para que se construa. 



}  Acolher: nesse contexto significa receber cada 
um como é no estágio em que se encontra no 
seu processo de desenvolvimento. Não adianta 
desejar que o educando esteja neste ou naquele 
estágio, seja deste ou daquele jeito. Ele é como 
é, e deste modo, necessita ser acolhido. 

}  Nutrir: nesse contexto significa oferecer aos 
educandos as condições necessárias para 
aprendizagem e para o desenvolvimento. São 
conteúdos sócio-culturais apresentados, 
assimilados, exercitados, até se tornarem vida 
para cada um. 



}  Sustentar: nesse contexto significa criar um espaço 
seguro para que o educando realize o seu caminho 
dentro da proposta que está sendo feita para ele. 

}  Confrontar: nem tudo é possível, nem tudo é 
adequado, cada um de nós não pode esparramar-se 
por todos os espaços indefinidamente. Em função 
disso, necessitamos aprender a convivência e 
necess i tamos que a lguém, num pr inc íp io 
organizativo, nos mostre os limites, nos chame 
atenção, nos sinalize os possíveis caminhos da vida. 
Confrontar não é antagonizar, mas sim sinalizar 
outras possibilidade. 



}  O educador é um profissional que investe no 
processo do educando, ciente de que ele, 
efetivamente, necessita aprender. Isso 
significa, para o educando, muito mais  do 
que ser aprovado nos exames escolares, 
significa aprender para tornar-se um cidadão 
saudável para si mesmo e na convivência com 
os outros. 



DINÂMICA 





Reelaborar 
Reprogramar 
Reorganizar 

 
Ø  O Replanejamento vem com o a função não de criar novas 

metas, mas sim reprogramar e reorganizar  as que foram 
propostas no inicio do ano letivo, durante o Planejamento e  
no Dia D. 

Ø  Esse reorganizar possibilita uma reflexão das metas e 
objetivos, das dificuldades e avanços e, através disso, 
possibilita novas discussões acerca de novas propostas de 
ações  para que as metas possam ser atingidas.  

 



Ø Rotina do PC 

Ø  Plano  de Ensino 

Ø ATPC como Momento de formação 

Ø  Plano de aula semanal 

Ø  Projetos 

Ø  Seminário de Boas Práticas 



Ø Como  organizar um Replanejamento sem antes 
se reorganizar para o segundo semestre do ano 
letivo de 2014? 

Ø  O Professor Coordenador tem o papel de 
formador e como tal é de suma importância que 
ele também se reorganize, tenha suas metas e 
ações revistas. Para isso, a rotina semanal vem 
como parte crucial nesse processo, pois é através 
dela que o Professor Coordenador organiza seu 
tempo nas sua múltiplas ações na Unidade 
Escolar. 





   
Ø  O professor deve rever as metas e ações que ele propôs 

no inicio do ano, observar as necessidades que foram  
encontradas  e  criar novas ações para que ele possa 
alcançar as suas metas. 

Ø  É de primordial importância que ele reveja se os seus 
alunos conseguiram alcançar as Competências e 
Habilidades propostas para esse ano de 2014 e, para 
isso, o professor deve utilizar todos os recursos de 
avaliação que ocorreram até o momento: as avaliações 
externas, as avaliações internas e a própria avaliação de 
seu trabalho como Educador. 



Ø  A ATPC é o momento de formação continuada do 
professor  e, para que isso ocorra, é necessário que 
algumas ações sejam executadas para que essa 
formação seja pedagógica e de aperfeiçoamento.  

Ø  É necessário que o professor Coordenador tenha 
seu momento de estudo (rotina semanal), para que 
assim ele elabore, juntamente com o plano anual 
pedagógico da escola, os assuntos que serão 
trabalhados , tais como: avaliação , gestão de sala 
de aula, entre outros.  
  

 



Ø A elaboração  da pauta  

Ø A leitura inicial 

Ø Avaliar depois de cada ATPC qual o 
resultado esperado e se ele foi obtido, as 
d i f i c u l d a d e s q u e o s p r o f e s s o r e s 
encontraram  e  de que maneira o Professor 
Coordenador, enquanto formador, pode 
orientá-los. 



Ø  O Plano de Aula Semanal deve ser utilizado como mais uma 
ferramenta que ajuda na mediação entre o Professor 
Coordenador e o professor, pois é através dele que o PC tem o 
conhecimento mais a fundo da maneira que seus professores 
estão trabalhando em suas salas de aulas os conteúdos, 
perpassando por estratégias, habilidades e competências, até 
o momento da avaliação . 

Ø  É a partir do Plano de Aula Semanal e dos registros de 
observação em sala de aula que o PC dará  as devolutivas para 
os professores. Essa devolutiva é de uma grande importância 
pedagógica, pois  é através dela que o  professor pode rever e 
replanejar suas ações pedagógicas para alcançar os resultados 
esperados no seu planejamento anual. 



Ø  Os projetos existentes na escola devem ser sempre 
acompanhados por  toda a equipe gestora, ficando a cargo 
dos PC a parte pedagógica, isto é, o porquê de sua existência, 
quais suas finalidades pedagógicas, qual a importância dele 
estar acontecendo para a comunidade escolar e quais 
encaminhamentos serão tomados antes, durante e após os 
projetos serem findados. 

Ø  É IMPORTANTE QUE TODOS OS PROJETOS SEJAM 
REGISTRADOS E QUE OCORRA, AO FINAL DE CADA UM DELES, 
A CONFEÇCÃO DE PORTFÓLIOS A SEREM DEIXADOS NO 
ACERVO DA ESCOLA, À DISPOSIÇÃO DE TODA A COMUNIDADE 
ESCOLAR. 



Comunicado: 215/2014 
 

Pedimos para divulguem amplamente aos alunos (7°ano e 
matriculados na rede estadual) o PERÍODO DE MATRÍCULAS, que 
ocorrerá do DIA 14 A 18 DE JULHO DE 2014, para curso de 
ESPANHOL disponibilizado nos seguintes CEL: 
 
- EE Mário Natividade Dr. – o curso será oferecido no período da 
tarde; 
- EE Júlia Calhau Rodrigues Profª – o curso será oferecido aos 
sábados no período da manhã. 
 
Qualquer dúvidas entrem em contato com a PCNP Patrícia no Núcleo 
Pedagógico, através do telefone: 37414124. 
 
 
 



Circular: 133/2014 
Assunto: Submissão dos Projetos - PRODESC - 2014 

calendário estabelecido para a submissão, 
aprovação e repasse de verbas para os projetos: 

O login e senha para acesso ao sistema deverão ser solicitados na Central de 
Atendimento do GDAE, através do telefone: 0800 77 000 12, ou por e-mail: 
infoeducacao@educacao.sp.gov.br 
 
Em caso de dúvidas para a elaboração ou submissão dos projetos, entrem em 
contato com o Núcleo Pedagógico, através do telefone: 37414124. 



Circular: 148/2014 
Assunto: Seminário de “Boas Práticas” 

Em outubro, desse ano, realizaremos o I Seminário de “Boas Práticas” da 
Diretoria de Ensino Campinas Leste, o qual terá por objetivo a socialização e 
discussão das boas práticas das Unidades Escolares.  
 
As escolas terão até Agosto para escolher 1 (uma) boa prática para 
apresentação oral e 1(uma) boa prática – optativa – a ser apresentada em 
forma de pôster / painel. 
 
O formulário –via Google Docs – será enviado e deverá ser preenchido até 1º 
de setembro. 



 
 
 

1. Criar um contexto investigativo de formação 
 
“...desafio cotidiano da profissão de formador: planejar situações-
problema  que se convertam, de fato, em momentos de 
aprendizagem para os professores. Problematizar uma situação de 
aprendizagem com os professores significa intervir na intenção de 
destituir certezas, abalar convicções, instaurar dúvidas, 
desestabilizar...”  



2. Analisar as necessidades formativas dos professores 
 

 “...Na maioria das vezes, as necessidades formativas dos 
professores encontram-se, também para eles, oculta. Então, 
como eles podem identificar um problema de que não têm 
consciência ainda? A experiência com a formação de professores 
tem me mostrado que a própria formação é um veículo 
desencadeador de novas necessidades. Em outras palavras: um 
dos objetivos da formação – pautada em uma perspectiva 
reflexiva – deveria ser a possibilidade de provocar nos 
professores a “construção” de suas necessidades ou, ainda, de 
novas necessidades. Tornar o que era inconsciente em um objeto 
de reflexão. 

     
 O diagnóstico das necessidades de um grupo de professores não 
se esgota no momento inicial da formação. Ele se estende, se 
configura e se reconfigura no “durante”, ao longo da formação. 
Estar atento ao movimento do grupo é tarefa do formador. 
Provocar e ler essas necessidades desencadeadas pela própria 
formação é um saber específico a ser, progressivamente, 
desenvolvido pelos formadores. A observação criteriosa e a 
escuta – não qualquer escuta – representam aliados nessa 
perspectiva...” 



 
3. Analisar as práticas dos professores em sala de aula 
 
“...Analisar as práticas docentes implica buscar respostas para 

algumas questões, como, por exemplo: Quais são as situações 
de classe mais produtivas para uma análise? As “boas” ou as 
“más”? O que observar? O quanto é possível abordar na 
devolutiva ao professor? Como colocar os resultados da análise a 
serviço da aprendizagem do grupo de professores pelo qual o 
formador é responsável? Ou melhor: quais partes de uma análise 
são generalizáveis para outras situações? 

 
Acredito que só a discussão coletiva e a reflexão sistemática nos 
ajudarão a, progressivamente, encontrar respostas para essas 
questões. Porém, uma coisa é certa: é preciso entrar nas salas de 
aula, desvelar esse espaço “sacralizado”, tomá-lo como precioso 
objeto de reflexão. É necessário compreender tanto a prática 
declarada como aquela desenvolvida pelos professores...” 

 



4. Atuar em trânsito entre o papel de professor e de formador  
  

 “Temos que nos colocar ora muito próximos da sala de aula, ora 
distantes, para assim compreender a complexidade desse trabalho 
com o professor. Quando eu coloco estar distante, é você conseguir 
olhar e perceber aquilo em que o professor precisa melhorar em sua 
prática, e aí falar com ele. Ao mesmo tempo, você precisa estar 
próximo da sala de aula para compreender quais são as dificuldades 
dele, seus conhecimentos prévios.” 

 
     Em outras palavras, o formador deve ser um componente do grupo, 

estar próximo dele e, ao mesmo tempo, ser um outro. Isto porque, 
nessa posição, corremos menos riscos de embaçar nosso olhar, de 
deixar escapar pistas e sinais em relação à prática dos professores, 
suas representações, suas teorias implícitas. Ser um outro possibilita 
distanciar-se, analisar a situação sob pontos de vista muitas vezes 
ocultos para o professor... 

 



5. Compreender os processos de aprendizagem do adulto-
professor 

       
 “Como os professores aprendem? Como se dá o processo de 
conhecer desse sujeito-adulto, portador de representações sobre 
escola, sobre como se ensina, como se aprende, qual o papel do 
aluno, qual o do professor? O que influencia sua aprendizagem? Será 
que ensinar adultos é como ensinar crianças? A análise da maneira 
como os professores aprendem é ainda uma questão pouco debatida 
no cenário da formação docente. 
 Conhecer tais processos poderá estabelecer de melhor forma as 
fronteiras entre essas duas dimensões: ser-professor e ser-
formador, dando, assim, maior visibilidade às especificidades de 
cada função.  
 Estudar, investigar profundamente essas concepções que orientam 
as práticas dos professores permitirá criar dispositivos formativos 
que favoreçam o processo de identificação das mesmas. Não que, 
ingenuamente, devamos acreditar que reconhecer as próprias 
concepções signifique substituí-las, automaticamente, por outras 
mais coerentes com o conhecimento disponível. Mas, certamente, 
identificá-las já representa uma maior possibilidade de, por meio do 
autoconhecimento e da auto-avaliação, reconceitualizar práticas até 
então cristalizadas...” 

 
 

 



6. Fazer parte de um coletivo de formadores: o trabalho 
colaborativo  
 
 “É preciso considerar que os formadores também são sujeitos em 
formação, também vivem um processo de desenvolvimento profissional. 
 Viver o coletivo nessa perspectiva é trabalhoso, frustrante, às vezes, 
pois envolve a disponibilidade para viver o conflito, a diferença de 
opiniões. Exige deslocar-se, sair de si mesmo para considerar o outro. 
Como diz Saramago6, “se não sais de ti, não chegas a saber quem és… 
é necessário sair da ilha para ver a ilha…” Entendo que sair de nós, no 
contexto da formação, significa ser co-responsável pela formação dos 
seus pares, do grupo ao qual pertence. Antes de finalizar, gostaria, 
ainda, de ressaltar que se constituir formador de professores pressupõe 
desejar aprender, e não apenas ensinar. Assumir que é preciso estudar, 
dialogar com o conhecimento disponível sobre o assunto, investir na 
própria formação, reivindicar espaços de reflexão para o 
desenvolvimento dos saberes específicos necessários a sua função.” 

 



 
Ø  Oito grupos de cinco PC cada. 

Ø  Cada grupo receberá uma situação-problema de uma escola 
hipotética. 

Ø  Os grupos irão criar um ponto de pauta para o Replanejamento, 
pensando em como trabalhar com a questão trazida na situação-
problema. 

Ø  Tempo para elaborar o ponto de pauta para o Replanejamento: 
15 minutos. 

Ø  Tempo para exposição por grupo: 5 minutos. 

Ø  Tempo para as considerações finais sobre a Oficina: 15 minutos 
 
 



Situação Problema 1 
 
Na Escola Estadual Professor Silvio Santos, o 
Coordenador Pedagógico do Ensino Médio vem 
enfrentado problemas de indisciplina nas aulas do 
professor de geografia, onde o mesmo não consegue 
cumprir suas funções e o processo ensino/
aprendizagem não está chegando aos alunos de 
forma eficaz, sendo assim esse professor destoa do 
restante do grupo.  
Com base na situação acima, de que forma o 
Professor Coordenador deve realizar as intervenções 
para que esse professor assegure de forma eficaz o 
processo ensino/aprendizagem? 



Situação Problema 2 
 
Na Escola Estadual Tarsila do Amaral, os 
professores de Matemática, Língua Portuguesa, 
Histór ia e Arte propuseram um projeto 
interdisciplinar sobre Patrimônio Material e 
Imaterial. No decorrer do primeiro semestre, a 
Professora Coordenadora constatou que o projeto 
não havia sido iniciado, pois os professores não 
c o n s e g u i r a m e l a b o r á - l o c o m o p r o j e t o 
interdisciplinar. Quais ações a Professora 
Coordenadora pode fazer para que essa questão 
seja resolvida e o projeto aconteça?  



Situação Problema 3 
  
O Professor de Geografia da Escola Estadual 
Rubem Alves, em seu plano anual não conseguiu 
por em consonância seu planejamento com o 
Currículo Oficial do Estado. De que maneira o 
Professor Coordenador realizará as intervenções 
junto ao professor?   



Situação Problema 4 
  
Na Escola Estadual Manuel Bandeira, durante a reunião de 
Replanejamento, os projetos a serem desenvolvidos no segundo 
semestre estavam sendo discutidos. A Professora Coordenadora 
que conduzia a reunião observou que os problemas de relações 
interpessoais eram obstáculos para a realização desses projetos. 
Alguns professores não concordavam com pontos de vista 
diferentes, mas ao contrário de trazer esses diferentes pontos de 
vista para a discussão, preferiam não se posicionar, mantendo-se 
calados e não acreditando na importância desses projetos para a 
aprendizagem desses alunos. A Professora Coordenadora 
sentindo-se incomodada resolveu interferir. Como você acha que 
ela deveria realizar essas intervenções? 



•     PCNP  Luciana – Escola da Família 
•     PCNP Lucimara – Anos Iniciais 
•     PCNP Patrícia – LEM 
•     PCNP Rangel – Geografia 
•     PCNP Sandra – Matemática 
•     PCNP Sérgio - Português 
•     PCNP Valdete - Português 
•     PCNP Vanessa – Tecnologia 
•     PCNP Viviane – História 
•     PCNP Tomas – Sociologia 
•     Diretora Técnica NPE - Tacita 
 
 

Telefones: 3741-4120 / 3741-4122 / 3741-4124 

•    PCNP Adaor – Filosofia 
•    PCNP Alexandre - Biologia 
•    PCNP Angélica Rosa – Arte 
•    PCNP Angélica – Anos Iniciais 
•    PCNP Aydê – Matemática 
•    PCNP Beatriz – Educação Física 
•    PCNP Diego – Anos Iniciais 
•    PCNP Dilma – Anos Iniciais 
•    PCNP Grazzi – Eduação Especial 
•    PCNP Iolanda – Português 
 


