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PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARTICIPAM DO I PRODEP

A formação continuada é um dos elementos cruciais para a melhoria da qualidade do ensino e, claro,
contribui para elevar os indicadores educacionais. É com esta compreensão que o município de
Teotônio VilelaAL, vem investindo na formação continuada de seus professores. Em 2016, a Prefeitura
Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, aderiu ao PRODEP –
Programa de desenvolvimento de Professores, cujo objetivo é promover o aprimoramento da ação
docente, de forma a garantir resultados efetivos do trabalho em sala de aula. O programa está dividido
em 4 módulos com carga horária presencial com atividades complementares. A formação terá mediador
o renomado Professor Dr. Júlio Furtado/RJ.
A formação é direcionada para os professores do ensino fundamental. No entanto, a escola, através de
suas equipes gestoras e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte exercerão um papel fundamental
para o sucesso do programa, no sentido de garantir que os conteúdos discutidos na formação sejam
efetivados na sala de aula.
Os primeiros encontros aconteceram nos dias 28 e 29 de março. Na programação do dia 28 o tema
abordado foi “Planejamento das ações” e contou com o público de cerca de 300 pessoas, entre elas
estavam as equipes técnica pedagógica das secretarias, bem como as equipes gestoras escolares. O
encontro ocorreu no município de Junqueiro, com públicos oriundos dos municípios de Teotônio Vilela,
Junqueiro e Campo Alegre. No dia 29 com o tema “Entender como se aprende para aprender como se
ensina” o encontro ocorreu no município de Teotônio Vilela e teve como público cerca de 600
professores do ensino fundamental dividido nos dois turnos.
Para a secretária de educação, cultura e esporte do município, Professora Noêmia Pereira ”Investir na
formação continuada significa oportunizar aos nossos educadores momentos para discutir temas da
atualidade, além de convidálos a refletir sobre sua prática e com isso melhorar sua atuação enquanto
professor. Acreditamos que este programa trará grandes contribuições para a melhoria do ensino em
nosso município”.
Fonte: Secretaria de Educaçao
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