
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA(ENCONTRO PEDAGÓGICO) PARA 

PROFESSORES  DO  MUNICÍPIO DE SOURE-PARÁ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA(ENCONTRO PEDAGÓGICO) PARA 

PROFESSORES  DO  MUNICÍPIO DE SOURE-PARÁ. 

 

 

 

 

 
 

 
APRESENTAÇÃO     

O presente documento trata da apresentação de proposta de trabalho para Proposta 

de Serviço para Realização de Formação Continuada para Educadores do município de 

Soure-Pará, a ser desenvolvida pela Msc. Maria Lindalva Oliveira Fernandes,Cpf 

352046562-00. 
 Um dos consensos que existem na área da educação é a importância da formação 

docente para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Embora seja um tema recorrente no 

debate educacional, ele ganhou destaque no cenário atual de implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) 
A Base, como se sabe, é um documento com força de lei, formulado com o objetivo 

de servir de referência para as redes de ensino e escolas de todo o país elaborarem seus 

currículos. Ela se estrutura a partir de um conjunto de competências e habilidades que se 

espera que os estudantes desenvolvam ao longo da educação básica, o que implica renovar os 

currículos e as metodologias de ensino. Por isso, essa renovação depende diretamente da 

formação dos professores 

 É nesse contexto que se inserem a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 

(BNC-FI) e a Base Nacional Comum para a Formação Continuada (BNC-FC), aprovadas, 

respectivamente, em 2019 e 2020 pelo Conselho Nacional de Educação. Ambos os 

documentos, mesmo com matriz diferente, dialogam entre si e com a BNCC. 

Está muito claro, no documento, a importância de formar um professor-pesquisador, 

que dialogue com a prática e a sala de aula, mas é preciso tomar cuidado para que a formação 

não seja excessivamente tecnicista. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver processos subsidiares ao fortalecimento da 

Educação, com base nas diretrizes legais e teórico-metodológicas da Educação, sob o 

enfoque critico-emancipatório, contribuindo para o fortalecimento do sistema 

educacional nas unidades educacionais do município. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


 

   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Formar professores  para que estes possam construir um processo de ensino 

aprendizagem com os  estudantes com habilidades e conhecimentos considerados 

essenciais para o século XXI, incentivando a modernização dos recursos e das 

práticas pedagógicas. 

 Apresentar várias metodologias  para se trabalhar o paradidático Recy visitando 

Soure  dentro das  competências gerais da BNCC. 

 Trabalhar  com  os professores o paradidático Recy  visitando Soure como 

ferramenta pedagógica. 

 Formar docentes  dentro de uma  abordagem critico – reflexiva desenvolvendo  

ações educativas , utilizando estratégias de ensino-aprendizagem,  tendo como  

base  as  10 competências gerais para a etapa da Educação Básica.  

   Fomentar espaços de articulação entre educadores para fortalecimento das ações 

de Educação Ambiental no âmbito escolar 

 Colocar à disposição da sociedade um profissional apto ao exercício de suas 

funções e consciente de suas responsabilidades; 

 Formar professores em uma abordagem contextualizada e regionalizada; 

 

PRODUTOS  

Produto 1: Elaboração  do ebook  Recy   visitando Soure dentro da   perspectiva BNCC  

em     foco. 

Produto 2: Formação Continuada para Educadores do  município  

 

Carga Horária :40 horas  

 

 

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS E SEUS RESPECTIVOS PRODUTOS  

• Reunião presencial e ou à distância com equipe da Secretaria de Educação do 

município de   Soure, com o objetivo de desenvolver o trabalho de forma participativa, 

recolher subsídios e recomendações para a definição da programação da formação 

continuada;  

• Coleta de informações por meio de estudos documentais e de campo, aplicação de 

questionários e entrevistas relativos ao objeto; 

• Produção e disponibilização de relatórios e informações sobre as atividades 

realizadas  

   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

• Formação BNCC EM FOCO   para  os professores  da  educação infantil(teoria  

e  prática) 

• Formação BNCC EM FOCO   para  os professores  do ensino fundamental  

menor(teoria  e  prática) 

• Formação BNCC EM FOCO   para  os professores  do ensino fundamental  

maior (teoria  e  prática) 

                                 



                                INVESTIMENTO: 

 

N° Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Formação para os 

professoes  
 

02/40 horas 3.500,00 3.500,00 

02 Elaboração do livro   
ebook 

01    gratuito  

    Total a Pagar 3.500,00 

Obs: Estará incluso neste valor o lançamento da boneca do livro. 

1 – Matriz entregue em PDF; 

2  – Pagamento: 50% na aprovação do pedido e 50% na entrega do material; 
3 – Entrega: 30 dias após aprovação do 

pedido;  

 4 – Orçamento válido por 10 dias 

 

 

 

5. DADOS BANCÁRIOS 

Maria Lindalva Oliveira Fernandes 

(91) 98857 0493 

Banco Brasil 

Agência: 2653-0 

Conta Corrente: 1107-X 

                            

 

                               Currículo  resumido 

                              Maria Lindalva oliveira Fernandes – Mestre em Gestão Pública; 

Geógrafa licenciatura e bacharelado. 

                               Especialista em Educação Ambiental-Uniter/Ibpex; 

Especialista em Gestão escolar -Ufpa; 

Professora do Ensino Médio   e Superior da  Rede Pública e Privada; 

Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso-TCC; 

Orientadora  de Estágio Supervisionado; 

Facilitadora Docente em Educação Ambiental; 



Facilitadora Rede Paraense de Educação Ambiental; 

Facilitadora Rede Brasileira de Educação Ambiental; 

Articuladora do Fórum dos secretários Municipais do Estado do Pará      

(Fopesma); 

Coordenadora e idealizadora do Projeto Recicleia Adote  essa Ideia; 

Presidente do Instituto de Inclusão Social Sol Nascente; 

Escritora;Palestrante. 

   

 


