Como participar do Programa Paralapracá Brasil
Como seu município pode aderir ao programa?

A implementação do programa Paralaparacá no seu município, em qualquer uma das modalidades ofertadas,
pressupõe um contrato, no qual a Avante – Educação e Mobilização Social e as Secretarias de Educação
estabelecem as bases da parceria como consta a seguir:

MUNICÍPIO ÚNICO
Da parte da Avante:


Disponibilização de um Assessor que realizará as ações de formação, desenvolvidas presencialmente no
município e no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, envolvendo:
o

Encontros presenciais com coordenadores pedagógicos e formadores locais; técnicos da SME;
diretores escolares

o

Ações nas escolas

o

Supervisão de formadores locais

o

AVA: devolutivas de pautas e registros de formação e interação nos fóruns.



Disponibilização de conteúdos formativos para coordenadores, diretores e professores no AVA;



Certificação dos profissionais envolvidos na formação;



Encontros de fortalecimento da gestão municipal em relação às políticas de Educação Infantil - presencial e a
distância;



Sistema de monitoramento do programa.

Da parte da Secretaria:


Disponibilização de dois formadores locais para liderar a implementação do Programa na Rede; dos
coordenadores pedagógicos, diretores escolares e técnicos da SME para participar das ações
formativas do Programa.



Garantir a formação continuada para os professores, nas instituições de Educação Infantil com regularidade;



Garantir equipamentos, acesso à internet e condições de trabalho para a realização das atividades e tarefas
do Programa.

CUSTOS DO PROJETO: SOB CONSULTA

Travessa Baependi, 222 - Ondina, Salvador/ BA, CEP: 40.170-090 - Tel. 71 3332.3344 avante@avante.org.br /
facebook.com/avante.org / twitter.com/avanteong

NÚCLEO DE MUNICÍPIOS

Da parte da Avante:


Disponibilização de um Assessor de Núcleo e Especialistas que realizarão os trabalhos de formação
desenvolvidos no Polo, no município e no AVA:
o

Encontros de formação presenciais no Polo com formadores locais e equipe Técnica

o

Supervisão dos formadores locais

o

Formação a distância no AVA;

o

Visitas semestrais a cada município participantes do Programa, envolvendo encontros presenciais
para técnicos da SME, diretores escolares e coordenadores pedagógicos; e para supervisão de
Formadores Locais; além de ação nas escolas do município;

o

AVA: devolutivas de pautas e registros de formação e interação nos fóruns.



Disponibilização de conteúdos formativos para coordenadores, diretores e professores no AVA;



Certificação dos profissionais envolvidos na formação



Encontros de fortalecimento da gestão municipal em relação às políticas de Educação Infantil - presencial e a
distância



Sistema de monitoramento do programa.

Da parte da Secretaria de Educação:


Disponibilização de dois formadores locais para liderar a implementação do Programa na Rede;
dos coordenadores pedagógicos, diretores escolares e técnicos da SME para participar das ações
formativas do Programa.



Garantir a formação continuada para os professores, nas instituições de Educação Infantil com regularidade;



Garantir equipamentos, acesso à internet e condições de trabalho para a realização das atividades e tarefas
do Programa.

CUSTOS DO PROJETO: SOB CONSULTA

Travessa Baependi, 222 - Ondina, Salvador/ BA, CEP: 40.170-090 - Tel. 71 3332.3344 avante@avante.org.br /
facebook.com/avante.org / twitter.com/avanteong

