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APRESENTAÇÃO 

 

Considerando a pandemia que assola a sociedade mundial e as recomendações dos órgãos de saúde para a 

não realização de encontros coletivos presenciais assim como os estudos realizados pela equipe do Icep 

sobre as possibilidades de realizar encontros virtuais de formação de educadores dos municípios parceiros 

apresentamos aqui essa proposta. Trata-se de formação das Equipes Técnicas, Supervisões Coletiva e 

Territoriais envolvendo Formadores, Especialistas e Assessores com foco na continuidade dos Planos de 

Trabalho definidos pelo Instituto. 

 

Estamos vivendo um momento único de reclusão frente a CONVID -19 mas, ao mesmo tempo  imersos num 

mundo que consideramos ser uma Revolução Digital - onde a sociedade foi inundada com dados, 

informações, serviços, produção, acesso e compartilhamento de conteúdo e conhecimento de alcance 

global, através da internet. Esse momento que atravessamos é, inusitadamente, de alta conectividade — 

das pessoas e crescimento exponencial de conhecimento por todos e para todos, diálogos virtuais intensos 

e muita aprendizagem. 

 

Sabendo dos desafios que essa nova situação nos impõe — como questões de privacidade, ética, inclusão, 

acesso, organização da sociedade no “mundo virtual” — não há como não buscarmos as possibilidades e 

oportunidades apresentadas pela apropriação das tecnologias. Permeando cada vez mais o nosso dia-a-dia, 

a tecnologia é ferramenta essencial para nos apoiar na execução das atividades e combustível primordial 

para o processo de aperfeiçoamento, evolução e inovação. E o Icep não se exime de buscar essas 

alternativas.  

 

JUSTIFICATIVA 
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Diante da situação que estamos vivendo hoje do CONVID-19,  entendemos ser  necessária a adequação de 

algumas das ações delineadas nos Planos de Trabalho junto aos parceiros públicos e privados inclusive o 

primeiro encontro coletivo de formadores e especialistas – Iª Supervisão Coletiva – espaço previsto para 

apresentação das linhas gerais de atuação do Icep para 2020 e alinhamento de conceitos e premissas para 

o trabalho como também os encontros formativos com os educadores dos municípios. 

 

Considerando o adiamento desses encontros presenciais e conscientes da possibilidade de realização 

virtual de algumas ações com a garantia da qualidade necessária inerente à nossa Instituição é que 

pesquisamos e estudamos várias possibilidades para realização de encontros virtualmente planejados 

objeto do presente plano. Salientamos que a proposta aqui delineada não é de EAD na visão tradicional 

dessa modalidade. 

 

Desta forma, reunir esforços e ações compartilhadas na busca de superar as atuais dificuldades e qualificar 

cada vez mais os educadores e em consequência o ensino é um caminho importante e essencial a ser 

seguido. Diante desse cenário, o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa – Icep se mobiliza a buscar 

alternativas que contribuam para a diminuição desse fosso. Surge então a presente proposta como 

possibilidade de renovação das práticas formativas para obter respostas ao problema que nos causa 

inquietação: de que maneira os profissionais dos municípios parceiros, diante desse momento de reclusão 

domiciliar imposto pela pandemia coronavírus, podem seguir na formação continuada e na qualificação de 

suas práticas e saberes por meio de recursos digitais? Como nós do Icep podemos garantir os diálogos 

pedagógicos com as Equipes Técnicas Municipais previstos nos Planos de Formação/2020?  

 

Acreditamos que a articulação e disponibilização que a tecnologia nos permite, aliadas à centralidade do 

educador no processo de construção e aprimoramento da sua formação e considerando ainda a relação 

dialógica inerente à nossa instituição que consideramos esses elementos como fundamentais no processo 

de reinvenção e inovação da presente proposta. 

 

Aqui apresentamos inicialmente as ações para o mês de abril e posteriormente, após avaliar os processos e 

resultados juntamente com vocês, possamos seguir no planejamento e execução de novas etapas. Nesse 

momento escolhemos o Zoom – considerando a análise de custo benefício - e o Icep comprou um pacote 

de uso para garantir maior qualidade aos acessos.  
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Público-alvo Atendido  diretamente 

 

• 05 Coordenadoras Pedagógicas Territoriais. 

• 19 Apoios Técnicos pedagógicos – a maioria desse também são formadores. 

• 80  formadores e especialistas que atuam da Rede Icep. 

• Equipes Técnicas dos municípios parceiros do Icep. 

 

Ferramentas para realização de reuniões e encontros formativas virtuais1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• HANGOUTS 

 
A ferramenta permite agendar reuniões, mandar lembretes pelo calendário, fazer reuniões por vídeo e 
compartilhar arquivos. Ela está disponível para PC, além de celulares. É possível acessar e agendar reunião 
pelo google agenda. Na versão gratuita é possível reunir até 10 pessoas e não tem limite de tempo.  
 
Site: www.hangouts.google.com 
Aplicativo: Hangouts 
 

• ZOOM 
 
É possível compartilhar arquivos, textos e apresentações pelo bate-papo. A versão gratuita aceita até 100 
pessoas mas a reunião tem tempo limitado: até 40 minutos. Quem cria a reunião deve se cadastrar no site 
ou aplicativo e enviar o link para o e-mail dos convidados. Quem recebe o link basta abrir e participar, não 
é preciso se cadastrar. 
 
Site: www. zoom.us 
Aplicativo: Zoom Cloud meetings 
 

 
1 O Setor de Comunicação do Icep encaminhará orientações mais detalhadas para uso dessas ferramentas.   

PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA 

QUE OFERECEM VERSÃO GRATUITA 
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COMO UTILIZAR O ZOOM? 
 
1. Faça download: antes da mais nada é preciso fazer o download da ferramenta ou se cadastrar pelo site. 
2. Realize o cadastro. 
3. Vá em criar uma reunião. 
4. Ele gera o ID e link da reunião.  
5. Vá em copiar o convite e envie para os convidados, por e-mail ou whatsapp. 
6. A pessoa receberá um link com o convite para entrar na hora/data marcada. Basta acessar. 
Inicie uma reunião: Para iniciar uma reunião, você deve clicar em “host a meeting”. Caso você queira 
entrar em uma reunião na qual foi convidado, basta clicar em “join a meeting”. 
 
COMO UTILIZAR O HANGOUTS? 
 
Google Agenda 
Para criar uma videochamada através do Google Agenda, você precisa: 
1) Fazer login em sua conta de e-mail do gmail. Ex: educacao@gmail.com. 
2) Acessar a agenda e clica em Criar. 
3) Inserir nome, data, horário.  
4) Clica em Adicionar local ou videoconferência.  
5) Inserir os e-mails dos convidados.  
6) O convidado vai receber um e-mail com o convite e link para a reunião.  

7) Na data/horário basta ele acessar o link e clicar em participar. 

 

 
 

Detalhamento das ações  para  encontros e formações virtuais  através da ferramenta Zoom– Fase 1. 

 

Ação 1: 

Encontros virtuais entre a Diretora Pedagógica e as Coordenadoras Pedagógicas Territoriais  

Envolvidos  05 CPTs e 01 Diretora Pedagógica.  

Periodicidade  03 encontros de 2 horas cada – ou mais a depender da necessidade. 

Detalhamento  O objetivo desta etapa é dialogar e construir os Planos de Formação para a fase 1 de 

encontros virtuais com os formadores – Iª Supervisão Coletiva e Territoriais e 

Formações de Equipes Técnicas Territoriais adequando os conteúdos previstos para a 

modalidade virtual. Serão encontros entre  esses profissionais para a construção de 

premissas e indicações para a construção de Plano e orientações para a elaboração das 

pautas e materiais  dos encontros. 

 

 

Ação 2: 

mailto:educacao@gmail.com
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Reunião virtual entre a Diretora Pedagógica, as Coordenadoras Pedagógicas Territoriais e os apoios 

Técnicos de Formação, Apoios de Comunidade de Aprendizagem e de Mobilização Sócio Política. 

Envolvidos  05 CPTs,  01 Diretora Pedagógica, e Apoios Técnicos.  

Periodicidade  02 encontro de 2 horas. 

Detalhamento  O objetivo dessa reunião  é dialogar e orientar a participação dos Apoios Técnicos de 

Mobilização e de Comunidade de Aprendizagem na  Iª Supervisão Coletiva e Territoriais e 

na Formações de Equipes Técnicas Territoriais adequando os conteúdos previstos para a 

modalidade virtual. Serão encontros entre  esses profissionais para a construção de 

premissas  e orientações para a elaboração das pautas  dos encontros. 

 

Após esse encontro as CPTs realizarão reuniões para detalhamento das pautas dos 

encontros formativos de Equipe Técnica e da Iª Supervisão Coletiva com os Apoios 

Técnicos de Formação. 

 

Cada CPT também encaminhará ao Setor de Comunicação do Icep a solicitação para 

elaboração dos Cards para divulgação dos encontros com os devidos LINKs de acesso e 

farão os contatos com todas as Equipes Técnicas de todos os municípios parceiros.  

 

 

Ação 3: 

Iª Supervisão Coletiva. 

Envolvidos  Cinco CPTs,  04 Diretoras, 05 Coordenadoras Pedagógicas Territoriais, 19 Apoios 

Técnicos pedagógicos (a maioria também atua como formador)  e 80  formadores e 

especialistas que atuam da Rede Icep. 

Periodicidade  01 encontro de 4 horas sendo: 

✓ 1 hora – para leitura prévia antes do encontro (material preparado pelas 

DP/CPTs e envio com antecedência mínima de 5 dias) 

✓ 2 horas e 30 minutos de encontro coletivo online 

✓ 1 hora – para realização de atividade não presencial 

Esse encontro acontecerá no dia 15.04.2020 – no horário das 14 às 16:30h. 

Detalhamento  O objetivo desta etapa é apresentar e discutir as premissas de trabalho do ICEP para 

2020, apresentar as parcerias e projetos para o ano e Plano de formação virtual. 
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Ação 4: 

Formações de Equipe Técnica por Território / município. 

Envolvidos   05 Coordenadoras Pedagógicas Territoriais, Apoios Técnicos pedagógicos e Equipes 

Técnicas de cada município. 

Periodicidade  01 encontro de 4 horas com cada Equipe Técnica sendo: 

✓ 1 hora – para leitura prévia antes do encontro (material preparado pela CPT/Apoio 

Técnico com antecedência mínima de 5 dias) 

✓ 2 horas e 30 minutos de encontro coletivo online 

✓ 1 hora para realização de atividade não presencial 

 

 

Detalhamento  Encontros no ADE da Chapada Diamantina: 

Formação Territorial de Equipe Técnica – Diretores Pedagógicos -  dia 20.04.2020 – no 

horário das 14 às 16:30h.  

Formação Territorial de Equipe Técnica – Supervisores Técnicos de Educação Infantil -  dia 

22.04.2020 – no horário das 14 às 16:30h. 

Formação Territorial de Equipe Técnica – Supervisores Técnicos dos Anos Iniciais  -  dia 

23.04.2020 – no horário das 14 às 16:30h. 

Formação Territorial de Equipe Técnica – Supervisores Técnicos dos Anos Finais  -  dia 

24.04.2020 – no horário das 14 às 16:30h. 

 

Encontro no ADE Agreste Litoral Norte - : 

Formação Territorial de Equipe Técnica -  dia 22.04.2020 – no horário das 9:30 às 12horas 

 

Encontro no Litoral Sul – 2 municípios: 

Formação Territorial de Equipe Técnica –  dia 16.04.2020 – no horário das 9:30 as 12horas 

 

Encontro Santo Estêvão – 1 município: 

Formação Territorial de Equipe Técnica –   dia 17.04.2020 – no horário das 14 às 16:30h. 
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Avalição e replanejamento. 

 

Após a realização dessas primeiras ações a Diretora Pedagógica juntamente com as Coordenadoras 

Pedagógicas Territoriais se reunirão para avaliar a Fase 1  - a partir também das avaliações de todos os 

participantes - e planejar novas ações – Fase 2.  

 


