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2.  Divisão de Formação – Educação Infantil e Ensino Fundamental
 

A Divisão de formação tem por objetivo oferecer aos profissionais da rede municipal de 

ensino formações em serviço visando o desenvolvimento profissional contínuo, entendido como 

um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, 

com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. A formação 

continuada passa a ser, portanto, um dos pré-requisitos básicos para a transformação do 

educador, pois é através do estudo, da pesquisa, da reflexão e do constante contato com outras 

concepções que é possível a mudança. Essas ações oportunizam aos profissionais vivenciarem 

novas experiências, pesquisas e formas de ver e pensar a escola. 

O departamento atua em três segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos, envolvendo gestores, professores, professores especialistas, 

monitores e estagiários, sendo que cada segmento recebe formação distinta de acordo com sua 

especificidade de atuação. 

Os processos de ensino são fomentados através de encontros formativos presenciais ou 

EaD, visitas de orientação e monitoramento dos processos de ensino e aprendizagem. 

Os processos destacados por esse documento foram selecionados a partir de demandas 

relacionadas diretamente às Unidades Escolares, de modo a não subtrair outras ações como 

prestação de contas, atendimento a editoras, organização de eventos, elaboração de 

documentos normativos, currículo, análise de materiais pedagógicos, requisição de compras e 

estabelecimento de convênios e parcerias com setores público ou privado etc. 

Localização e Contato: 

Rua João Kühl Filho, s/nº 

Vila São João – Parque Cidade - Limeira - SP 

CEP: 13.480-731 

Tel: (19) 3404 2438 ramais 2460/2463/2420/2474/2485 

E-mails: educacao.formacao@edu.limeira.sp.gov.br 

educacao.areas@edu.limeira.sp.gov.br 

mailto:educacao.formacao@edu.limeira.sp.gov.br
mailto:educacao.areas@edu.limeira.sp.gov.br
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2.1. Quadro - Divisão de Formação  

2.1.1 . Caracterização 
Divisão de Formação Educação Infantil / Ensino Fundamental 

Função da Divisão: Elaborar, orientar e/ou desenvolver processos que subsidiem o ensino e o monitoramento da aprendizagem. 

Objetivo da Divisão:  

Propor e realizar processos que reverberem na melhoria da qualidade do ensino na rede municipal através da ressignificação da prática docente e monitoramento do ensino 

e aprendizagem, em um movimento que favorece a reflexão teoria/prática 

2.1.2. Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 

Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa 

em alguma 

Comissão 

ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Adriana C.M.Del Mondo PEI / PEF X     X  COMMDCA 

Adriano de O. Paiva PSEI / PEF X     X  COMETIL 

Ana Paula B. Zacharias PSEF / PSEI X     X  COMETIL,CONDEMA,COMMDCA 
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Ângela  Druzian 

PEI X      X  

Claudeir G. de Oliveira PEEIEF ED. 

FÍSICA  
X     X  Comitê Municipal de Escola 

Integral 

Débora A. Groti Sacco PEE X      X  

Elisângela Ap. Francischetti PEF / PSEI X     X   

Fernanda O. Brigatto PEF X      X  

Helenice Ap.M.S. Guedes PEI X      X  

Jacqueline S.de L. Dias PEI / PEF X      X  

Janaína de Souza Silva PSEI / PEF X     X  CME 

Juceni M. Furtado PEF X      X  

Juliana B. S. Garcia PEI / PEF X      X  

Márcia C. P. de Oliveira PEF / PEI X      X  

Priscila da R. Celestino PEI / PEF X     X  CPD 

Sibele Afonso Borges PEF X      X  

Silvani Rabelo Anael PEI / PSEF X     X  CMDPD, Comissão do Termo de 

Colaboração. 

Sonia Cristina Lorizola PEE X     X  COMDEMA 

Tânia Lima Theodoro PEEIEF-ARTES X      X CULTURAL 
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2.1.3. Atribuições  
1.  Desenvolver e realizar formação continuada para os diretores, professores coordenadores, docentes, monitores e estagiários da rede municipal de ensino. 

2.  Acompanhar e monitorar o trabalho pedagógico desenvolvido pelas unidades escolares. 

3.  Elaborar e organizar do processo de Avaliação Externa da Rede Municipal de Limeira. 

4.  Organizar trabalho pedagógico do Programa Escola Integral. 

5.  Orientar o processo de escolha, reposição e desfazimento dos materiais do PNLD. 

6.  Análise dos materiais encaminhados pelas escolas para impressão. 

7.  Organizar da Olimpíada de Matemática. 

2.1.4 . Tarefas desempenhadas pela equipe 
 

Tarefas  Funcionário Responsável 
Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

1.  Identificar demandas formativas a partir de questionários, devolutivas e 

resultados das avaliações internas e externas. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  

1.1. 
Realizar estudo de referências bibliográficas que subsidiarão a formação. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  

1.2. Organização de pauta e materiais formativos que prevendo o movimento entre 

teoria e prática pedagógica. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  
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1.3 Organização dos processos formativos (comunicação com participantes, 

agendamentos, controle de presença). 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  

  2. Visitas in loco e avaliação dos documentos que descrevem as ações 

desenvolvidas nas unidades escolares (U.E.s) em relação a todo o processo 

pedagógico desenvolvido 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  

 3. Elaborar, revisar e organizar os instrumentos utilizados nas avaliações da Rede 

Municipal. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
X  

   3.1. Organizar e acompanhar os processos de aplicação das avaliações da Rede 

Municipal. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

  3.2. 
Analisar os resultados das avaliações da Rede Municipal. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

  3.3. Realizar reuniões com as escolas para apresentação e reflexão sobre os 

resultados das avaliações da Rede Municipal. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

   4. Produzir materiais pedagógicos que subsidiem o trabalho do Programa Escola 

Integral, em parceria com os professores coordenadores. 

Adriano, Claudeir, Sônia e 

Tânia. 
 X 

   4.1. Organizar e disponibilizar os materiais pedagógicos produzidos, referentes ao 

Programa Escola Integral, via Sistema de Gestão. 

Adriano, Claudeir, Sônia e 

Tânia. 
 X 

   4.2. Proporcionar suporte pedagógico aos professores coordenadores das escolas 

participantes do Programa Escola Integral. 

Adriano, Claudeir, Sônia e 

Tânia. 
 X 

 

5. 
Acompanhar a plataforma do PNLD Interativo. Adriano e Ana Paula  X 



 

7 
 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Divisão de Formação 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 08/10/2018 Folha: 7/25 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

    5.1. Orientar os processos de escolha, troca, reposição, substituição e desfazimento 

dos materiais do PNLD conforme orientações do MEC. 
Adriano e Ana Paula  X 

     6. 
Analisar os materiais encaminhados para cópia 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

   6.1. 
Encaminhar ao protocolo parecer quanto ao material solicitado 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

     7. Elaborar e publicar regulamento da Olimpíada da Matemática. Elisângela, Cristina e Sibele  X 

   7.1. Elaborar os processos para organização da Olímpiada da Matemática. Elisângela, Cristina e Sibele  X 

   7.2. 
Aplicar as provas da Olimpíada da Matemática. 

Todos os integrantes da equipe 

de formação 
 X 

   7.3. Organizar a premiação da Olimpíada da Matemática. Elisângela, Cristina e Sibele  X 
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2.2. Formação Pedagógica 
 

     A formação continuada de educadores tem como pressuposto o desenvolvimento profissional 

e a valorização da trajetória docente. Os encontros formativos favorecem os estudos teóricos 

sobre as concepções pedagógicas e a relação com a prática educativa, oportunizando a troca de 

experiências e reflexões sobre a própria prática e os processos de ensino e aprendizagem. 
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 Definição das demandas formativas; 

 Estabelecimento dos pressupostos teóricos e os conteúdos a serem desenvolvidos na(s) 

formação(ões) articulado(s) com a prática pedagógica, o currículo e as diretrizes 

municipais; 

 Definição das data(s), horário(s), local(is) e transporte (quando necessário); 

 Elaboração de CI para convocação/convite, formulário de inscrição (quando convite), 

pesquisa teórica, materiais formativos, apresentação de slides, pauta formativa e lista de 

presença; 

 Realização da(s) formação(ões); 

 Recebimento das justificativas de ausência e encaminhamento da lista de presença para 

digitalização; 

 Monitoramento da implementação dos aspectos trabalhados na(s) formação(ões). 

 Redefinição das demandas formativas. 
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2.2.1. Formação Pedagógica na UE 
 

     A formação continuada de educadores tem como pressuposto o desenvolvimento profissional 

e a valorização da trajetória docente. Os encontros formativos favorecem os estudos teóricos 

sobre as concepções pedagógicas e a relação com a prática educativa, oportunizando a troca de 

experiências e reflexões sobre a própria prática e os processos de ensino e aprendizagem. 
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 Análise da demanda formativa; 

 Contatação a escola para devolutiva a partir da demanda apresentada; 

 Estabelecimento dos conteúdos a serem desenvolvidos na(s) formação(ões) articulado(s) 

com a prática pedagógica; 

 Definição da(s) data(s), horário(s) e local(is); 

 Pesquisa teórica, elaboração dos materiais formativos, apresentação de slides, pauta 

formativa e lista de presença; 

 Realização da(s) formação(ões); 

 Encaminhamento da lista de presença para digitalização. 
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2.3. Avaliações Externas na Rede Municipal 

     A avaliação externa da Rede Municipal de Limeira é um processo utilizado para receber 

informações acerca do desempenho dos estudantes matriculados nas unidades escolares com 

referência aos conhecimentos adquiridos e instituídos pelo Currículo Municipal. Destaca-se que 

esse processo não deve ser o único utilizado, contudo faz-se necessário uma vez que esse 

processo culmina na viabilização de monitoramento desenvolvido pela equipe técnica, bem 

como, orienta o trabalho com a formação continuada.  
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• Ler com os docentes o Guia de Orientações encaminhado pela SME; 

• Elaborar cronograma de aplicação da avaliação a partir do período definido pela SME; 

• Organizar estratégias de acompanhamento e monitoramento da aplicação das avaliações; 

• Em situações de dúvidas com referência aos conteúdos dos itens avaliados contatar a 

equipe da SME; 

• Em situações de dúvidas referentes ao sistema operacional contatar o Edgar da equipe de 

Estatística e Planejamento; 

• Finalização da aplicação pela UE; 

• Orientação sobre recuperação contínua; 

• Formação em HTPCs dos conteúdos em defasagem e monitoramento do processo de 

ensino e de aprendizagem; 

• SME – após análise dos resultados estes serão utilizados para orientar o processo de  

formação continuada. 
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 Ler com os docentes o Guia de Orientações encaminhado pela SME; 

 Elaborar cronograma de aplicação da avaliação a partir do período definido pela SME; 

 Organizar estratégias de acompanhamento e monitoramento da aplicação das avaliações; 

 Em situações de dúvidas com referência aos conteúdos dos itens avaliados contatar a 

equipe da SME; 

 Finalização da aplicação pela UE; 

 Orientação sobre recuperação contínua; 

 Formação em HTPCs dos conteúdos em defasagem e monitoramento do processo de 

ensino e de aprendizagem; 

 SME – após análise dos resultados estes serão utilizados para orientar o processo de  

formação continuada. 
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2.4. Visita Formativa  
 

As visitas tem o objetivo de orientar, intervir e dar aos professores e equipe gestora 

acompanhamento e monitoramento sobre a demanda. Essas ações são realizadas na Unidade 

Escolar, em pequenos ou grandes grupos de professores, ou até mesmo individual, conforme a 

necessidade. 
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      1-Solicitação da demanda pela UE: 

 Envio de CI solicitando a Visita Formativa. 

 Análise da demanda pela SME. 

 Se indeferido retorna para a UE com explicação. 

 Se deferido/ agendamento. 

 Elaboração de termo de visita. 

 Posteriormente o termo seguirá para a análise da Diretoria Pedagógica. 

 Após para a análise da Supervisão. 

 Cópia para UE. 

2-Solicitação da demanda pela SME: 

 Geração de termo de visita. 

 Após análise da Diretoria Pedagógica. 

 Na sequência análise da Supervisão. 

 Cópia para UE. 
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2.5. Escola Integral 
 

     Considerando a necessidade de prestar assessoramento sobre as atividades pedagógicas 

planejadas e organizadas pela gestão escolar, especificamente por professores coordenadores, 

atendendo ao inciso II do artigo 3º do Decreto Municipal nº 18/2016 que dispõe sobre a garantia 

da Educação em Tempo Integral.  
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 Elaboração de material pedagógico para o programa Escola Integral por professores 

coordenadores; 

 Organização dos grupos de trabalhos conforme os eixos temáticos (cultural esportivo e 

intelectual) compostos por professores coordenadores que atuam nas unidades escolares 

que abrangem o programa Escola Integral e por formadores da Diretoria Pedagógica; 

 Elaboração de material de apoio e sequências didáticas para as escolas de Período 

Integral por professores coordenadores com o assessoramento dos formadores da 

Diretoria Pedagógica;  

 Utilização do material de apoio pelos sujeitos responsáveis por ministrar as atividades 

referentes aos diferentes eixos temáticos (cultural esportivo e intelectual); 

 As UEs que possuem parcerias intersetoriais podem optar pela não utilização do material 

elaborado. 
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2.6. PNLD – Programa Nacional do Livro Didático 
 

     O PNLD é uma política pública executada pelo FNDE e pelo Ministério da Educação,  destinado 

a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias de forma sistemática, regular 

e gratuita. 
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O PNLD é um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo. Os materiais adquiridos 

vão diretamente para as mãos dos alunos e professores das escolas públicas participantes do 

Programa e para participar, basta que as redes de ensino e instituições federais façam a adesão 

via sistema PDDE Interativo. 

     A Secretaria Municipal de Educação acompanha todo o processo de adesão a fim de certificar-

se que todas as suas unidades escolares sejam contempladas pelo programa. Após esse processo 

é realizada uma reunião com os coordenadores pedagógicos para análise do material 

disponibilizado sendo que cada entidade tem a liberdade para escolha do material que desejam 

receber. 

     Tendo a escola recebido os materiais, a SME acompanha o processo de remanejamento e 

distribuição de reserva técnica. 
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2.7. Materiais enviados pelas escolas para impressão 
 

     As unidades escolares possuem a opção de enviar atividades pedagógicas para reprodução na 

SME. A equipe de formação tem a responsabilidade de analisá-las e verificar coerência quanto à 

relação das atividades com os conteúdos propostos no currículo e a faixa etária do estudante. 
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 O protocolo recebe as atividades enviadas pelas escolas e encaminha para o 

departamento pedagógico;  

 O departamento pedagógico analisa as atividades a partir dos conteúdos propostos no 

currículo e a faixa etária dos estudantes;  

 Se as atividades estiverem adequadas, o departamento pedagógico encaminhará para o 

protocolo para que seja feita a reprodução;  

 Se as atividades não estiverem adequadas, o departamento pedagógico emite um termo 

de orientação para a escola com a finalidade de que seja alterado o necessário nas 

atividades e sejam encaminhadas para reprodução. 
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2.8. Olimpíada da Matemática 
 

     A Olimpíada da Matemática tem por objetivo desenvolver nos estudantes o interesse pela 

Matemática propiciando o estudo por meio da resolução de situações-problema de maneira 

lúdica. Esta ação é realizada nas U.Es. e na SME.  
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1- Solicitação da demanda pela SME: 

 Elaboração do regulamento; 

 Aprovação do regulamento pelo secretário de educação; 

 Publicação do regulamento no J.O.M.; 

 Na sequência elaboração das CIs, e-mails, orçamentos, simulados, provas, organização 

dos espaços e acompanhamento de todas as etapas que serão realizadas nas U.Es. e na 

SME; 

 Cerimonial de premiação. 

 

2- Solicitação da demanda nas U.Es.: 

Equipe gestora:  

 Acompanhar todos os documentos pertinentes à Olimpíada (regulamento, e-mails e CIs) e 

fazer os devidos repasses das informações; 

 Enviar CI com: nomes dos alunos finalistas, do professor da sala e do coordenador,  

respeitando a data limite do cronograma; 

 Responder ao e-mail da SME sobre a necessidade, ou não, de transporte; 

 Verificar e separar o lanche, enviado pela merenda, para cada etapa na SME; 

 Acompanhar os alunos em todas as fases na SME com as devidas autorizações; 

 Participar da cerimônia de premiação no Teatro Nair Bello, sendo que a escola que 

obtiver o 1° lugar deverá providenciar os meios de retirada da bicicleta. 

Professores e coordenadores:  

 Produzir e aplicar para todos os alunos 3 simulados, sendo um realizado em forma 

individual e dois em equipes; 

 Aplicar também para todos os alunos as avaliações enviadas pela SME e selecionar o 

grupo de 5 alunos que representará a escola nas demais fases realizadas na SME; 

 Se houver mais de uma sala de 4º ano aplicar a prova da fase entre salas para selecionar 

o grupo que representará a escola na SME nas demais fases. 

 


