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INFORMATIVO DE CURSO  

NOME DO CURSO:  FORMAÇÃO DA REDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM DO DF (FASE 2) 

Modalidade:                     ( x ) Híbrido                                                                                              (  ) Presencial 

Gerência: Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e Oficinas Pedagógicas 

Objetivo geral: Criar uma rede de comunidades de aprendizagem no Distrito Federal 

Carga horária: 

 
Total: 180h 

Horas diretas: 72h 
08 encontros presenciais, 
24 videoconferência ( 48 horas) 

Horas indiretas: 84h 
Círculo de estudo (20h) 
Projeto de reconfiguração na unidade escolar (64h) 

AVA: 24h 

Moodle (24h) 

Público-alvo: Carreiras Magistério e Assistência à Educação 

Pré-requisito: NÃO EXISTE 

Critérios de seleção: NÃO EXISTE 

Nº de Vagas: 500  (250 cada turma) 

Apresentação do curso: 

Essa segunda fase do processo formativo (previsto para quatro anos de duração) corresponde ao acompanhamento dos núcleos 
de projeto formados na primeira fase do processo formativo (2018).  
Na primeira fase da formação, verificamos haver muitos equívocos, no que se refere à base teórica das novas construções 
sociais de aprendizagem e deturpação do conceito e da prática de comunidade de aprendizagem. Também por esta razão, a 
segunda fase de formação incidirá, sobretudo, na reconfiguração da prática, a par da elaboração de documentos, que 
fundamentem cientificamente a transição paradigmática em curso. 
A avaliação se dará na concepção da Avaliação Formativa, conforme orienta o Currículo em Movimento da SEDF, Caderno dos 
Pressupostos Teóricos (DISTRITO FEDERAL, 2014c). 
 
Para a ação de formação: 
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Em cada encontro, o debate e registo de  conclusões; avaliação final, cujos dados  permitam a reformulação do projeto e o seu 
relançamento. 
Para os participantes: 
Elaboração de portfólio, cujas evidências de aprendizagem contemplem: a análise critica das práticas, a inventariação de 
problemas e explicitação de opções; a produção de sínteses bibliográficas, o registo de modos de organização do trabalho 
escolar (conteúdos, atividades, dispositivos, materiais…); a identificação de modalidades e processos de avaliação pedagógica; 
a produção de instrumentos de avaliação. 
Instrumentos previstos: 
Relatórios, planos, agendas, atas de encontros, questionários, instrumentos de hetero e auto-avaliação (dos alunos e dos 
professores), monografias, registos de projetos e de avaliação de projetos, roteiros, diários, notas de leitura, documentação 
diversa que denote reflexividade, inovação e mudança. 

      Conteúdos: 

• Avaliação formativa, contínua e sistemática; 
• Autonomia pedagógica, administrativa e financeira; 
• Comunidades de aprendizagem, redes de aprendizagem em cidades educadoras; 
• Mediação pedagógica, cooperação e docência compartilhada; 
• Currículo da subjetividade, da comunidade e universal; 
• Transição de formação individualista à formação mutualista, origens da escola da modernidade; 
• Desenvolvimento afetivo, sócio-emocional, sócio-moral, local e sustentável;  
• Educação integral; 
• Integração curricular, diversidade, inclusão escolar e social; 
• Modos de ser e estar – a gestão de espaços e tempos; 
• Novas construções sociais de aprendizagem; 
• Participação e gestão democrática; 
• Portfólio digital, registros e comunicação de avaliação ; 
• Princípios gerais de aprendizagem e modelos de aprendizagem; 
• Elaboração, planejamento e avaliação de projetos, e roteiro de estudo; 
• Trabalho em equipe, trans-formação vivencial, reelaboração da cultura pessoal e profissional; 
• Regimentos escolares e decisões por consenso; 
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• Relação pedagógica – autonomia, anomia e heteronomia; 
• Utilização de novas tecnologias e plataformas digitais de aprendizagem. 

Turma Local/ Endereço 
Período do curso Dia da 

semana 
Turno 

Horário de aula 
Formador(es) 

Início Término Início Término 

1 

- EAPE/ 907 sul (19/03/19 e 05/11/19) 
- CAP/ Paranoá (16/04/19) 
- Escola Classe 115 Norte/ Asa Norte (14/05/19) 
- Escolas de referências (a definir) 

19/03/19 19/11/19 terça-feira matutino 
08:30 11:30 

- Caroline Nogueira 
- Claudia Passos 
 - José Pacheco 

- Videoconferência 26/03/19 19/11/19 terça-feira noturno 
21:30 23:30 

- Caroline Nogueira 
- Claudia Passos 
 - José Pacheco 

2 
 

- EAPE/ 907 sul (19/03/19 e 05/11/19) 
- CAP/ Paranoá (16/04/19) 
- Escola Classe 115 Norte/ Asa Norte (14/05/19) 
- Escolas de referências (a definir) 

19/03/19 05/11/19 terça-feira vespertino 
14:00 17:00 

- Caroline Nogueira 
- Claudia Passos 
 - José Pacheco 

- Videoconferência 26/03/19 19/11/19 terça-feira noturno 
21:30 23:30 

- Caroline Nogueira 
- Claudia Passos 
 - José Pacheco 

 

Gerência - GTOP 

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 


