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FORPEM, Formação de Professores do Ensino Médio, é um projeto da Escola de Governança
Pública do Estado do Pará (EGPA) realizado em parceria com a Secretaria de
Estado de Educação (SEDUC) através
das suas Unidades Administrativas da
SEDUC (URES e USES) tendo como objetivo principal a capacitação destes professores. O projeto foca a qualificação na
perspectiva das áreas de conhecimento
aplicadas no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
No último ano, mais de 111 professores concluíram a capacitação, atendendo
36 escolas de ensino médio dos bairros
Bengui, Cabanagem, Guamá, Jurunas,
Terra Firme, Icuí e Nova União, que integram o Programa Territórios pela Paz
(TerPaz), por meio de uma capacitação
híbrida presencial e a distância.
Em 2020, a EGPA leva o FORPEM para
o interior do Estado, capacitando professores do ensino médio utilizando da plataforma de Ensino a Distância da Escola
de Governança, oferecendo um curso
100% online.

FORPEM
NOSSOS CONTATOS:
(91) 3214-6802
Gabinete.egpa2018@gmail.com
INSTAGRAM: @egpa_pa
FACEBOOK: /EscoladeGovernancaPA/
TWITTER: @egpa_pa
YOUTUBE: /EscoladeGovernançaPúblicadoPará

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DO
ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA

PÚBLICO-ALVO

Para que as ações didáticas e pedagógicas dos docentes sejam aperfeiçoadas,
são necessárias ações formativas que tenham como fundamentação especifica os
objetos conceituais dos documentos oficias brasileiros alinhados com as práticas
docentes já existentes no bojo do fazer
pedagógico dos professores.
Nessa direção, apresentamos um projeto formativo que procura minimizar o
impacto da fragilidade decorrente das pedagogias tradicionais, frente ao processo
de ensino e aprendizagens, com o objetivo de propor alternativas metodológicas
que convergem para uma abordagem
didática contemporânea que posicione o
aluno como protagonista da construção
dos conhecimentos.

Professores atuantes nas escolas estaduais de Ensino Médio localizadas nos 144
municípios do Estado através da modalidade via ensino a distância – EAD, contemplando as 22 Unidades Regionais de Educação mantidas pela Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC.

OBJETIVOS

META

Promover a capacitação de professores do Ensino Médio da rede pública de
ensino, para o aperfeiçoamento de práticas docentes, na perspectiva das áreas de
conhecimento, que promovam nos estudantes as aprendizagens essenciais para
o desenvolvimento de competências e habilidades como conhecimentos em ação, à
luz dos pressupostos da BNCC, e avaliadas
nos exames de larga escala como o ENEM.

Qualificar

3.300
professores, dispondo de
30 vagas para cada área de
conhecimento por Unidade
Administrativa.

PERCURSO
FORMATIVO /
METODOLOGIA
Por meio de caminhos de interação
entre formador x cursista x objetos do conhecimento: painéis virtuais, aulas e seminários na modalidade remota, Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA, grupo de
whatsapp, etc.

