ORGANIZAÇÃO

Público:
Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Estadual.
REALIZAÇÃO

Objetivo:
Socializar as experiências formativas
advindas das reflexões e intervenções
pedagógicas propiciadas pelo PRÓESCOLAS FORMAÇÃO NA ESCOLA
- PEFE e demais estudos, pesquisas e
práticas escolares realizadas no ano de
2018 no polo CEFAPRO de Sinop-MT.

www.cefaprosinop.com.br

PROGRAMAÇÃO
29/11/2018 - MATUTINO
7h- Credenciamento
7h30- Apresentação Cultural
Coral “Vozes de Sinop/SEDUC”
Maestrina: Rosangela Guedes
Poema: Tempo de carne e osso – Uma releitura interpretada.
Aluna: Camile Vitória Ferreira – 9º Ano da Escola Estadual Jorge Amado.

7h45 - Composição da Mesa

8h - Palestra: Formação continuada em serviço: teorias e práticas pedagógicas.
Profª. Dra. Albina Pereira de Pinho Silva (UNEMAT).

29/11/2018 – VESPERTINO

PUBLICAÇÃO

13h - Apresentação Cultural

Os resumos serão publicados em uma edição

Música: Cuiabá muito prazer de Claudinho,
Henrique e Pescuna.
Alunos do 4º ano “A” professora Benedita - Escola Estadual Jorge Amado.

especial da REVISTA REENOMA, condicio-

13h15 - Roda de conversa




nados a avaliação pelos pareceristas e realizadas as devidas correções pelos autores.
A Revista Eletrônica de Educação do Norte do

Escolas Plenas: A contribuição da formação
continuada para as praticas escolares. E.E.
Col. Paes de Barros e E.E. Mario Spinelli

Mato Grosso – Reenoma – possui a missão de

Articulação entre plano de intervenção, projeto de formação continuada e o planejamento como forma de organização das práticas pedagógicas. E.E. Maria de Fátima
Gimenez Lopez

principais veículos de comunicação científica dos

15h – Intervalo

divulgar e publicar trabalhos científicos desenvolvidos na Educação Básica e tornando-se um dos

profissionais da educação norte do matogrossense. Criada e editada pelo Centro de Formação

e atualização

dos

Profissionais

da

Educação Básica – Cefapro, do polo de Sinop,
tem como foco a formação continuada dos

15h15 às 17h – Exposição de Banner

profissionais da educação e a pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, realizadas no âmbito

9h – Intervalo

9h15 às 11h – Exposição de Banner

MODALIDADES DE TRABALHO
Mesa de debates
Exposição de Banner
Resumos

das escolas de ensino fundamental e médio ou

CERTIFICAÇÃO
Inscritos com trabalho 12h
Inscritos sem trabalho 8h
Certificados pelo Site:
www.cefaprosinop.com.br

Em relação ao seu formato, a Reenoma tem peri-

com vistas à essas modalidades de ensino, contemplando todas as suas especificidades.

odicidade anual e estrutura interna dividida em
seções permanentes com objetivos específicos.

