Semana Pedagógica 2019: abertura do ano letivo
11 a 15 de fevereiro 2019

Introdução
A Semana Pedagógica é parte de um conjunto de ações da gestão de ensino,
apoiada por uma comissão multidisciplinar composta por pedagogas, docentes, técnico
em assuntos educacionais, psicólogo e assistente social, têm se proposto a realizar de
modo mais processual. O objetivo geral dessas ações de gestão pedagógica é refletir,
revisar, tomar decisões coletivas acerca da práxis educativa, buscando a construção e
institucionalização de uma gestão pedagógica democrática. Nesse sentido, objetivamos
com a Semana Pedagógica abrir o ano letivo de 2019 criando espaço de formação
continuada e planejamento coletivo da práxis pedagógica.
Nesse ano, propomos iniciar a reflexão com as temáticas: “Condição juvenil na
contemporaneidade” e “Planejamento Educacional: práticas de trabalho coletivo”. São
temáticas que consideramos como plano de fundo da ação educativa que realizamos no
IFMG Campus Sabará, tanto em relação à dimensão dos sujeitos com os quais
consolidamos a maior parte das práticas educativas, quanto do fazer pedagógico que se
materializa nos planejamentos, aulas, projetos, eventos, no processo constante de
avaliação e no exercício permanente da formação das equipes.
Sendo assim, propomos a realização de uma semana de encontros, reflexões,
debates, escuta e registro dos planejamentos das ações de ensino, pesquisa e extensão, de
tal modo que ao final dessa consigamos apresentar propostas de planos de ensino,
metodologias e projetos coletivos para 2019.

Objetivos específicos
- Possibilitar momento de escuta e reflexão sobre a experiência de escola vivida no
Campus Sabará;
- Refletir e debater sobre a condição juvenil contemporânea e planejamento coletivo;
- Rever os planos de ensino e planejar coletivamente ações educativas (ensino, pesquisa
e extensão);
- Alinhar as ações de gestão pedagógica para o ano 2019.

Período de realização do evento:
- Encontros do coletivo geral: 11, 12 e 15 de fevereiro de 2019
- Encontro de subgrupo e planejamento individual/coletivo: 13 e 14 de fevereiro de 2019

Local:
- Auditório

Programação completa
● 11 de fevereiro de 2019
8h00 às 9h00 – Apresentação do plano de trabalho da semana pedagógica
- Momento com a Direção Geral
- Momento com a Direção de Ensino
- Momento com a Pedagoga
9h00 às 9h30 – Intervalo para café coletivo
9h30 às 11h30 – Formação I: “Juventudes e escola: condição juvenil na
contemporaneidade e processos educativos”
- Convidada: Profª Licínia Maria Correa – Observatório da Juventude
FAE/UFMG
11h30 às 13h00 – Intervalo para almoço
13h00 às 13h20 – Momento com a TI
13h20 às 14h45 – 1º momento: Avaliação da experiência de escola vivida no Campus
Sabará
14h45 às 15h00 – Intervalo para café coletivo
15h00 às 17h00 – 2º momento: Avaliação da experiência de escola vivida no Campus
Sabará

● 12 de fevereiro de 2019
8h00 às 8h20 – Momento com a Biblioteca
8h20 às 10h00 – Formação II: “Planejamento Educacional: práticas de trabalho coletivo”
10h00 às 10h20 – Intervalo para café coletivo

10h20 às 11h30 – Formação II: “Planejamento Educacional: práticas
de trabalho coletivo”
- Convidada: Profª Dra. Cláudia Starling – FAE/UFMG
11h30 às 13h00 – Intervalo para almoço
13h00 às 13h20 – Momento com a Direção de Administração e Planejamento
13h20 às 14h00 – Socialização da proposta de Ações de Acompanhamento da Gestão
Pedagógica
- Supervisões Pedagógicas e NAE
14h00 às 17h00 – Grupos de trabalhos – GT’s: reflexões e práticas coletivas 2019

● 13 e 14 de fevereiro de 2019
8h00 às 17h00 – Reuniões dos GT’s / Momento de planejamento coletivo/ Feedback
individual do Conselho de Classe Discente do Técnico Integrado (com cronograma
específico)

● 15 de fevereiro de 2019
8h00 às 8h20 – Momento com RCA
8h20 às 09h40 – Socialização plano de trabalho dos GT’s
09h40 às 10h00 – Intervalo para café coletivo
10h00 às 11h30 – Continuação da Socialização dos planos de trabalho dos GT’s
11h30 às 13h00 – Intervalo para almoço
13h00 às 13h30 – Momento com a Gestão de Pessoas
13h30 às 15h30 – Proposta de acolhimento dos estudantes e orientações e organização
para o início das aulas
- Pauta específica da DEPE/Supervisões Pedagógicas
15h30 – Encerramento com café coletivo

