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ANEXO  
3º Seminário de Práticas Formativas SMEd Rio Grande  

Certificação de 30 horas conforme discriminação a seguir: 
 
10h 

Participação no dia do evento  
(individual)  
A proposta é que possamos compartilhar experiências neste dia 12 de           
dezembro, durante os períodos da manhã, tarde e noite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h 

Elaboração de relato de experiência escrito (por grupo ou         
individual/um relato para Supervisores(as)/Coordenadores(as) e     
um relato para Orientadores(as))  
 
Para Supervisores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as) 
Escrita de um relato de experiência que contemple o tema “Por onde            
navegamos: compartilhando a rota formativa de 2019”. A equipe         
pode realizar a escrita individualmente ou em grupo.  
 
Para Orientadores(as) Educacionais 
Escrita de um relato de experiência que contemple o tema “Por onde            
navegamos: rotas de atuação do orientador educacional na        
articulação da Rede interna e externa da escola.” A equipe poderá           
realizar a escrita individualmente ou em grupo.  
O relato de experiência consiste em forma de registro e divulgação           
das boas práticas formativas desenvolvidas no espaço escolar. É         
essencial que este seja feito em formato digital e contenha: 
.    Título; Dados da escola e dos profissionais; Funções;  
     Mínimo uma lauda e máximo três; 
     Pode conter anexos (fotos, registros, imagens etc.) 

Em caso de citação usada no texto, deve-se usar referências           
bibliográficas. 



 
   

 
Deve ser enviado até dia 20 de dezembro de 2019 para o e-mail:              

seminariosmednos2019@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
10h 

Apresentação no dia do evento  
(uma apresentação para Coordenadores(as)/Supervisores(as) e     
uma apresentação para os orientadores(as) ) 
 
Os(as) coordenadores(as)/supervisores(as) ficarão responsáveis por     
preparar um relato de experiência oral que contemple o tema “Por           
onde navegamos: compartilhando a rota formativa de 2019”. A         
equipe pode realizar a escrita individualmente ou em grupo. Para          
tanto, deverão aprofundar sobre uma experiência significativa       
desenvolvida ao longo de 2019. A equipe poderá realizar a escrita           
individualmente ou em grupo.  
 
Os orientadores(as) ficarão responsáveis por preparar um relato        
experiência oral que contemple o tema “Por onde navegamos: rotas          
de atuação do orientador educacional na articulação da Rede         
interna e externa da escola.” Para tanto, deve escolher uma          
experiência significativa desenvolvida ao longo de 2019. A equipe         
poderá realizar a escrita individualmente ou em grupo.  
 
Na apresentação, sugerimos que a escola contemple: identificação        
da escola, rotas percorridas ao longo de 2019, título da          
experiência a ser compartilhada, temática, objetivos,      
metodologia, considerações finais, referências bibliográficas. A      
equipe deve elaborar uma apresentação em “powerpoint”, com no         
máximo 8 “slides” e 10 minutos, ou, se optar por outra forma de             
apresentação, atentar ao tempo de no máximo 10 minutos por escola. 

  
 


