NOTA TÉCNICA
AÇÃO:
Formação Continuada/Regime de
Colaboração
OBJETIVO:
Apresentar a Proposta de Formação
Continuada para o Regime de Colaboração

SETOR RESPONSÁVEL: DATA DE
CRIAÇÃO:
IAT
02/10/2019
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA
INFORMAÇÃO: Cybele Amado de Oliveira

1. Apresentação da Ação
A celebração do Memorando de Entendimento entre a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia – SEC, a União dos Municípios da Bahia – UPB e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação – UNDIME-BA tem como finalidade promover a melhoria da
aprendizagem dos estudantes da Rede Pública de Educação da Bahia e a superação dos
baixos indicadores educacionais do Estado da Bahia.

No processo de construção dessa parceria, propomos a aproximação dos territórios,
municípios, escolas estaduais e municipais e seus educadores de forma colaborativa, na
direção do desenvolvimento de práticas formativas que fortaleçam as ações pedagógicas com
vistas ao aprofundamento das aprendizagens dos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.

Seguindo os trâmites orientados pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, encaminhamos o
Termo de Adesão ao memorando supramencionado, que demonstra a intenção de colaboração
entre as partes e não envolve repasse de recursos financeiros, mas sim a articulação para
realização do Programa de Formação Continuada entre Estado e Município, pautado no regime
de colaboração.

Sendo assim, a partir do cumprimento deste protocolo serão iniciadas as tratativas das
obrigações entre as partes, elencadas em um Termo de Cooperação Técnica com cada
município, ancorado nos pressupostos estruturantes dos Territórios de Identidade.

INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA – IAT/SEC
Estrada da Muriçoca, s/n - Paralela - Salvador - Bahia - Brasil
CEP: 41.250-420 - Tel.: 55 (0xx71) 3116-9000 | http://educadores.educacao.ba.gov.br/
Secretaria da Educação do Estado da Bahia

Nesta etapa, trabalharemos, com os educadores, o currículo da formação continuada, gestão
da aprendizagem, conhecimento didático, conteúdos relacionados a juventudes, aprendizagem
criativa e cultura maker.

2. Participantes (público atendido)
Na proposta de formação continuada desta etapa participarão equipes técnicas das secretarias
municipais de educação, diretores escolares e coordenadores pedagógicos (6º ao 9º ano)
3. Compromissos dos parceiros.
a) SEC/IAT:


Realizar a Formação Continuada das equipes técnicas das Secretarias Municipais de
Educação.



Realizar a Formação Continuada dos diretores Escolares e coordenadores
Pedagógicos das escolas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.



Selecionar, formar e acompanhar profissionais formadores dos participantes da
Formação Continuada.



Disponibilizar espaço físico para realização dos encontros formativos com diretores
escolares e coordenadores pedagógicos, nos municípios sede dos NTE.



Disponibilizar espaço físico para realização dos encontros formativos com equipes
técnicas das Secretarias Municipais de Educação, no Instituto Anísio Teixeira, em
Salvador.



Fornecer material pedagógico necessário ao desenvolvimento das atividades
formativas.



Fornecer lanche aos participantes.

b) Municípios


Indicar e disponibilizar equipe técnica para participar, disseminar e acompanhar as
ações da Formação Continuada no âmbito do município.



Assegurar o deslocamento, alimentação, hospedagem dos participantes do município
nos encontros formativos presenciais nos territórios e/ou polos formativos.
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Assegurar o acompanhamento presencial e a distância às escolas durante o
Programa de Formação Continuada de modo a potencializar o desenvolvimento
efetivo das ações.

3 – Parceria em 2019.
Etapa 1: Dirigentes e Equipes Técnicas das Secretarias Municipais.

Equipes Técnicas das Secretarias Municipais
Envolvidos
Estrutura
Detalhamento

Dirigentes e equipes técnico-pedagógicas das redes municipais de
ensino do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano.
3 encontros de 8 horas.
Outubro, novembro e dezembro.
Nestes encontros estaremos trabalhando com a análise e
diagnósticos dos resultados da aprendizagem nas redes municipais
com vistas à construção de planos de suporte estratégico,
integração da Jornada Pedagógica com a rede Estadual e desenho
curricular dos conteúdos da formação continuada alicerçados na
produção de conhecimentos de cada território.

4 – Arranjo Formativo 2020
Etapa 2: Formação continuada dos educadores
O Programa de Formação Continuada, em Regime de Colaboração, apresenta um arranjo
formativo composto pelos educadores da rede estadual Ensino Fundamental II 6º ao 9º ano e
Ensino Médio e das redes municipais Ensino Fundamental II 6º ao 9º ano, além de técnicos
das Secretarias Municipais e dos NTE.
Ano 2020

1. Diretores Escolares e Coordenadores Pedagógicos
2. Dois Técnicos das Secretarias Municipais e dois técnicos do
NTE
3. Professores*
Total Geral

2321

Redes
Municipais
(6º ao 9º)
3510

54

834

A definir

A definir

Rede
Estadual

6719
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Fonte: Dados Estaduais – IAT/SEC e Dados Municipais – UNDIME/BA
*A formação continuada de professores será majoritariamente à distância e o número de participantes será
definido em conjunto com os municípios.
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