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Ações 2021 de apoio à saúde física e mental dos profissionais da educação  
 
 

 Formação on-line 

           Com a suspensão das atividades escolares presenciais, a SME criou alternativas 

de formações a distância, utilizando do Moodle, plataformas do Google sala de aula, 

Streamyard, Facebook e YouTube. As unidades educacionais propuseram diversas 

ações em prol da formação dos servidores.  

           No repertório das ações que buscam promover o desenvolvimento profissional, o 

Programa Veredas Formativas, de formação de profissionais da SME, oportunizou um 

percentual de vagas para a comunidade em geral. 

 
Imagem 1 – PROGRAMA VEREDAS FORMATIVAS – Realizações do Programa 

 

 

272.424 vagas ofertadas 

180.795 inscritos 

157.880 concluintes 
Programa Veredas 

Formativas  (2021) 
 

Do total de vagas, 20% delas foram reservadas 
para a população em geral. 

 
 
 

São mais de 272 mil vagas ofertadas pelo 
Programa, que conta com aplicativo próprio e 
revista na versão on-line com oportunidades de 
formação e desenvolvimento profissional. 

 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Profissional, 2021. 

 

           

          Em 2021, até o momento, a Secretaria Municipal da Educação ofertou 272.424 

vagas nas diversas ações formativas.  

 

Na Semana de Estudos Pedagógicos, segmento integração (ocorrido nas 

unidades educacionais em 10 e 11 de fevereiro), foram ofertadas 16.982 vagas.  

 

Na Semana de Arte Cultura e Literatura, 43.858 vagas e na Expo Educação 

foram ofertadas 100.000 vagas.  

 

 
Cursos, palestras, fóruns, workshops, oficinas, 
lives, seminários, etc. para os servidores da SME 
e comunidade. 
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Além dessas ações, em Agosto iniciou a Semana de Estudos Pedagógicos, 

unidade Educacional, que teve 16 mil vagas ofertadas.  

 

Entre os dias 13 a 17 de setembro, aconteceu a Semana Paulo Freire, onde foram 

ofertadas 17 mil vagas, distribuídas em 10 turmas. 

 

A Educação Infantil na rede municipal de ensino, que atende crianças até os 5 

anos de idade, passou a contar com um programa de gestão específico. O Programa de 

Gestão da Educação Infantil, fruto da escuta, pesquisas e diálogos junto aos 

profissionais. A iniciativa beneficiará 230 unidades e 16 mil profissionais.O objetivo é 

qualificar a formação continuada dos gestores dos Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIs), estabelecendo um canal permanente de acompanhamento e articulação 

administrativa e pedagógica. 

 

 

 Ações Formativas 

           São ofertados cursos, palestras, fóruns, workshops, oficinas, lives, seminários, 

etc. para os servidores da SME e comunidade. 

 

Tabela 1 – Ações formativas 

vagas ofertadas inscritos concluintes 

272.424 180.795 157.880 

    Fonte: Departamento de Desenvolvimento Profissional, setembro de 2021. 

 

*Os dados são atualizados diariamente, conforme conclusão das ações formativas. 

 

 Expo Educação Internacional Digit@l 2021   

           Com mais de 90 mil inscritos, a Expo Educação Internacional Digital 2021 reuniu 

palestrantes locais e internacionais. Em meio ao cenário pandêmico, a SME buscou 

propostas eficazes para a formação e o desenvolvimento profissional dos servidores.  

Realizada em formato on-line, por meio de lives, tivemos palestrantes de renome 

nacional e pesquisadores de renome nacional e internacional que proporcionaram 

diversas discussões.  
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           A Expo Educação contou com a participação de 94.976 pessoas.  
 

           Entre os inscritos estavam professores, diretores, pedagogos, servidores da área, 

especialistas, acadêmicos parceiros de instituições ligadas à educação e comunidade. 

 

Tabela 2 – Expo Educação 

vagas ofertadas inscritos concluintes 

100.000 94.976 94.976 

 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Profissional, agosto de 2021. 

 

 

A transmissão foi realizada pelo YouTube. Os palestrantes e palestras foram: 

 

Tabela 3 – Palestrantes e palestras da Expo Educação 2021 

Jose Manuel Moran Costas 

USP 

Brasil 

A escola a partir de agora: 

lições aprendidas 

Vitor Daniel Ferreira Franco 

Universidade de Évora 

Portugal 

Educação inclusiva no mundo 

Rodrigo Nejm  

Safernet 

Brasil 

Cidadania Digital 

Alceli Ribeiro Alves 

UNINTER 

Brasil 

Educação Integral em Tempo Ampliado e a 

Cidade Educadora: “um olhar acerca da 

cidade que educa” 

Leo Burd e equipe 

MIT Mídia Lab 

USA 

Aprendizagem Criativa  

João Manuel Formosinho 

Professor associado - Universidade do 

Minho 

Portugal 

Transições educativas - da creche para a 

escola infantil e desta para o ensino 

fundamental 



4 
 

Gislaine Coimbra Budel 

Kelen Patrícia Collarino 

Simone Zampier  

Mesa redonda  

Brasil 

Organização do Trabalho Pedagógico: 

Transições e integração na Educação 

Daniela Mastrángelo 

Argentina 

Carolina Acosta  

Argentina 

 

Rubén Piacentini 

Professor Honorario de la Universidad Nacional 

de Rosário 

Argentina 

 

Valdir Nogueira 

Brasil 

IV Fórum Municipal de Educação Ambiental 

e I Fórum Internacional da Educação 

Ambiental da SME 

 

 

Educação e Consciência Socioambiental 

nas Cidades Educadoras 

Jelson Roberto de Oliveira 

PUC PR 

Brasil 

Educação 4.0 

Maria Sílvia Bacila 

Mesa redonda  

Brasil 

A Multidimensionalidade das Cidades 

Educadoras 

David Ron Sasson 

INSights Reflective Thinking Systems tb 

diretor científico do Centro de 

desenvolvimento Cognitivo do Paraná 

Israel / Brasil 

"A Modificabilidade Humana e a Experiência 

Mediada de Feuerstein na inclusão escolar". 

Alberto Fernando Moreira da Rocha 

Associação Nacional para Estudo e a 

intervenção na Sobredotação 

Portugal 

Programa PEDAIS: um programa de 

enriquecimento extracurricular para alunos 

sobredotados 

Laura Alfonso 

Coordenadora das Cidades Educadoras 

Latino -Americanas 

Argentina 

Cidades Educadoras 

Viviane De Leon Transtorno do Espectro do Autismo e 
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Advanced consultor TEACCH pela 

Universidade da Carolina do Norte - USA 

Brasil 

Possibilidades na Inclusão Escolar 

Zita Ana Lago Rodrigues 

Brasil 
Formação docente 

Mônica Correia Baptista  

UFMG 

Brasil 

O direito das crianças à cultura da linguagem 

escrita. 

Masimo Della Justina 

Brasil 

Interdisciplinaridade: Desafios de fazer 

conexões entre as áreas do conhecimento 

Adriano Mario Guzzoni 

DPEI 

Brasil 

Conhecendo o Departamento de 

Informações da SME em 10 perguntas 

Patricia Bellé 

Fabíola maciel Correa 

Sandra Piotto 

Maria Goreti Stival Paula 

Mesa redonda 

Brasil 

Direitos Humanos na Educação: Ação e 

Reparação 

Emanuel Fernando Scheffer Rego 

Ex-jogador brasileiro 

de vôlei de praia  

Brasil 

SUPERação 

 

 

 

 Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) – Segmento integração:    

          A ação formativa, prevista no calendário escolar nos dias 10 e 11 de fevereiro de 

2021, nessa ação são feitos pelos profissionais das unidades o estudo dos cadernos da 

SEP, documentos elaborados pelos profissionais das equipes da Secretaria Municipal da 

Educação. 
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 Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) – Segmento unidade educacional:    

            A ação formativa na qual cada unidade educacional do município propôs um 

projeto pontual indicando a necessidade de formação dos servidores da unidade 

educacional foi realizada on-line. Acontecerá em 2021, de 14 de agosto até 27/11/2021, 

contando com 16.000 vagas. 

 

          Em 2021, a Gerência de Inovação Pedagógica do Departamento de 

Desenvolvimento Profissional, durante o período de pandemia, promoveu as seguintes 

ações: 

 

o 6 formações ofertadas 

           530 vagas ofertadas  

 

o 2 lives educativas 

          10.360 visualizações. 

         *Temas: Cidadania Digital (4.680) e Aprendizagem Criativa (5.680)  

  

 

o Videoaulas de Robótica do 1.° ao 9.° ano 

           Período de 26 de fevereiro a 3 de agosto de 2021  

           1.° ao 5.° ano: 30 minutos semanais  

           6.° ao 9.° ano: 45 minutos semanais 

           Cerca de 100 mil estudantes atendidos semanalmente 

           549.605 visualizações 

 

o Semana Pedagógica nas escolas e CMEIs – formações  

           22 SEPs até o final de agosto de 2021  

 

o Portal da Educação 

          Atendimento ao público: 1.331 e-mails de janeiro a agosto de 2021 

 

o Formações da GIP e com parcerias de outros departamentos da SME  

           549 professores atendidos 
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           A Gerência de Informação e Tecnologia do Departamento de Desenvolvimento 

Profissional, durante o período de pandemia, promoveu as seguintes ações: 

 

o Retomada do Contrato n.º 23.401 - Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA), com a ativação do link de 130 escolas; 

 

o Disponibilização de 51 notebooks para os 10 Núcleos Regionais da Educação 

para utilização em videoconferência e uso administrativo; 

 
o Suporte e transmissão em mais de 85 lives transmitidas principalmente através do 

Canal da SME; 

 
o Nomeação de encarregado setorial (titular e suplente) para a adequação da SME 

à Lei Geral de Proteção de Dados;  

 

 

           A Gerência de Educação e Cultura, durante o 1.º Semestre de 2021, realizou as 

seguintes ações:  

 

o Durante o 1.º semestre foram captados 3.358 (três mil, trezentos e cinquenta e 

oito) produtos culturais destinados aos sorteios no Projeto Cultura em Movimento 

e encaminhados aos diferentes setores da SME (CEFAR, DEF, DEI, 

Coordenadoria de Projetos); 

 

o Foram realizados 30 (trinta) sorteios de produtos culturais oriundos de Leis de 

Incentivo à Cultura e produções independentes, para 857 (oitocentos e cinquenta 

e sete) inscritos e contemplando 321 (trezentos e vinte e um) servidores ativos ou 

aposentados e membros da comunidade; 

 

o Na rede social Facebook e Portal da Educação, foram divulgadas ações artístico-

culturais gratuitas que aconteceram em Curitiba e Região Metropolitana, com o 

objetivo de compartilhar e divulgar informações. Ao longo do ano corrente, foram 

divulgadas 532 (quinhentas e trinta e duas) ações culturais; 
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o As ações voltadas ao desenvolvimento da formação cultural docente foram 

impulsionadas pela proposta do Veredas Formativas On-line. Para essa 

proposição, foram ofertadas 18 (dezoito) cursos, com a participação de 4.917 

(quatro mil, novecentos e dezessete) vagas; 

 
• O Catálogo da IV Bienal de Arte/Educação permanece disponibilizado em formato 

virtual, sob processo de compra não concluído. 

 

Novas metodologias, recursos e ferramentas inovaram as ações pedagógicas, 

entre os destaques estão a criação de e-books (livros digitais com a história de Curitiba); 

criação de um novo sistema de diagnóstico que avalia a qualidade de ensino, o PIQ 

(Parâmetros Indicadores de Qualidade) e o Sistema de Validação de Fluxo Escolar, 

que gerencia os registros e movimentações de matrículas na rede. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações atualizadas em 16/11/2021 


