CATÁLOGO DE
MATERIAIS PARA O
FORMADOR DE CA

Olá, Formador:
Te apresentamos o novo catálogo da biblioteca! Esse
documento foi pensado para facilitar a navegação por
nosso conteúdo online, através da seleção de materiais
relevantes para as situações mais recorrentes em seu
dia-a-dia de trabalho.
Dessa forma, esperamos também potencializar o
uso da biblioteca do Portal, visando sempre à maior
imersão nos princípios e práticas relacionados ao
projeto Comunidade de Aprendizagem.
Boa navegação!
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Introdução ao projeto
(pré-sensibilização)
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais importantes para uma
aproximação inicial com o projeto Comunidade de Aprendizagem.

Objetivos?
Acreditamos que esses materiais facilitarão uma visão geral dos
objetivos e princípios relacionados a CA, contribuindo para a
apresentação do projeto em conferências ou em momentos de
pré-sensibilização junto a Secretarias de Educação.

DOCUMENTOS
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Documentos
Percurso do projeto Comunidade de Aprendizagem até 2015
Vídeo-animação de apresentação CA
Vídeo institucional CA/Espanha e RJ
Depoimento Luciene Santos, funcionária e voluntária na
escola Epitácio Pessoa, RJ

Introdução ao
projeto (présensibilização)

1
2
3
4

Apresentação portal comunidade de aprendizagem/
conteúdo para formação

5

Folder Técnico CA

6

Folder portal CA 2015
Apresentação comunidade de aprendizagem/conteúdo para
formação
Apresentação uma escola como CA/conteúdo para formação
Reportagem “Carta na Escola” / Comunidade de
Aprendizagem e AEEs

7
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Sensibilização
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais importantes para a etapa de
sensibilização do projeto.

Objetivos?
Acreditamos que esses materiais facilitarão uma visão mais
detalhada e específica dos objetivos e princípios relacionados a
CA, contribuindo para o aprofundamento do projeto nas escolas
que tenham interesse em se transformar em uma Comunidade de
Aprendizagem.

DOCUMENTOS
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Documentos 1/2
1

Folder Técnico CA
Vídeo institucional CA/Espanha e RJ
Folder portal CA 2015
Caderno comunidade de aprendizagem
Apresentação portal comunidade de aprendizagem/
conteúdo para formação
Apresentação uma escola como CA/conteúdo para formação
Apresentação comunidade de aprendizagem/conteúdo para
formação
Apresentação sociedade da informação/conteúdo para
formação
Apresentação aprendizagem dialógica/conteúdo para
formação

Sensibilização
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Documentos 2/2
1

Versão resumida do INCLUD-ED
Apresentação voluntários/conteúdo para formação
Depoimento Luciene Santos, funcionária e voluntária na
escola Epitácio Pessoa, RJ
A cuidadosa implementação do projeto em quatro escolas
do interior de São Paulo

Sensibilização
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Princípios da
Aprendizagem Dialógica
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais importantes para a
compreensão dos 7 princípios que fundamentam as Comunidades
de Aprendizagem.

Objetivos?
Compreender os princípios da Aprendizagem Dialógica é o passo
fundamental para a implementação do projeto. Acreditamos que
esses materiais possibilitarão tanto um panorama teórico como
prático sobre a Aprendizagem Dialógica.

DOCUMENTOS
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Documentos 1/2
1

Folder Técnico CA

2

Caderno aprendizagem dialógica
Apresentação aprendizagem dialógica/conteúdo para
formação
Vídeo-aula: Princípios da Aprendizagem Dialógica do Ensino
a distância de Comunidade de Aprendizagem
Exemplos dos princípios da aprendizagem dialógica
Certificação 2015 - Aprendizagem dialógica
Comunidades de Aprendizagem: buscando relações mais
dialógicas
Suplemento “Periódico Escuela” / Desenvolvimento
Emocional

Princípios da
Aprendizagem
Dialógica

3
4
5
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Documentos 2/2
1

Suplemento no “Periódico Escuela” / Criação de Sentido
(PORT)
Discurso feito no parlamento europeu por Rafael Layón
Martínez
Apresentação Vygotsky e a interação/conteúdos para
formação

2
Princípios da
Aprendizagem
Dialógica

3
4
5
6
7
8
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Fases de Transformação
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais importantes para o
entendimento e implementação das 5 fases de transformação de
uma escola em uma Comunidade de Aprendizagem.

Objetivos?
Acreditamos que esses materiais facilitarão a consecução das
etapas necessárias para que uma Comunidade de Aprendizagem
atinja seu objetivo maior de viabilizar uma transformação
educacional e social.

DOCUMENTOS
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Documentos
1

Folder Técnico CA

2

Apresentação fases de transformação/conteúdo para
formação

3

Caderno fases de transformação
Questionário Transformação

Fases de
transformação

4

Tremembé sonha alto

5

Comunidades de Aprendizagem no Peru (vídeo em espanhol)

6

Vídeo-aula Fases de Transformação (módulo 8 do EaD)
Excerto do paper “Fases de Tranformação”

7
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Conhecendo as Atuações
Educativas de Êxito
Que é?
Selecionamos alguns materiais importantes para o entendimento
e prática das Atuações Educativas de Êxito que devem fazer parte
das Comunidades de Aprendizagem.

Objetivos?
Esses materiais promovem uma imersão nas práticas identificadas
pelo projeto de pesquisa europeu “Includ-ed” como aquelas
que efetivamente aumentaram o desempenho acadêmico
e melhoraram a convivência e a solidariedade nas escolas
observadas.

DOCUMENTOS
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5

Documentos 1/4
1

GERAL
2

Discurso feito no parlamento europeu por Ania Ballesteros
Questionário da Escola

3

Apresentação atuações educativas de êxito/conteúdos para
formação

4
Conhecendo
as Atuações
Educativas de Êxito

5

GRUPO INTERATIVO

6

Caderno grupos interativos

7

Grupos Interativos na prática

8
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Documentos 2/4
1

FORMAÇÃO DE FAMILIARES

2

Depoimento: Formação de Familiares

3

Biblioteca Tutorada: em busca de diferentes interações e da
construção de conhecimento

4
Conhecendo
as Atuações
Educativas de Êxito

PARTICIPAÇÃO EDUCATIVA DA COMUNIDADE
Apresentação participação educativa da comunidade/
conteúdo para formação
Formas de participação dos familiares e da comunidade nas
escolas

5
6
7
8
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Documentos 3/4
TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA

1

Tertúlias dialógicas literárias/vídeo para formação

2

Tertúlia Literária Dialógica: compartilhando histórias

3

Leitura dialógica: mais espaços de leitura com mais pessoas
Sugestão de Títulos para Tertúlia Literária

4
Conhecendo
as Atuações
Educativas de Êxito

5

BIBLIOTECA TUTORADA

6

Vídeo-aula Biblioteca Tutorada: como organizar

7

Comunidade de Aprendizagem: sonhando com uma escola
nova

8

Biblioteca Tutorada: em busca de diferentes interações e da
construção de conhecimentos
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Documentos 4/4
MODELO DIALÓGICO DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS

1

Vídeo-aula: processo dialógico de construção das normas

2

Reflexões sobre a prevenção e a resolução da violência e dos
conflitos nas escolas (pp.103-111)

3

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DIALÓGICA
Tertúlia Pedagógica – Livro “Pedagogia da Autonomia” de
Paulo Freire – parte II
Formação continuada de professores e fracasso escolar:
problematizando o argumento da incompetência
A formação do professor

4
Conhecendo
as Atuações
Educativas de Êxito
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CA e a comunidade de seu
entorno – voluntariado:
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais importantes para a
mobilização da comunidade do entorno de uma Comunidade de
Aprendizagem.

Objetivos?
O envolvimento direto das famílias e da comunidade em todos os
espaços de aprendizagem da escola é fundamental para garantir
maior êxito educativo. Os materiais a seguir pretendem servir de
guia para a mobilização e engajamento da comunidade no projeto.

DOCUMENTOS
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Documentos
1

Apresentação voluntários/conteúdo para formação
Caderno participação educativa da comunidade

2

Folder portal CA 2015

3

Reportagem “Carta na Escola” / Participação Educativa da
Comunidade

4

Agradecimento aos Voluntários da EM Coelho Neto

5

Caderno formação de voluntários
Guia do voluntário
Termo de Compromisso ao Serviço Voluntário
Formas de participação dos familiares e da comunidade nas
escolas

CA e a
comunidade de
seu entorno –
voluntariado:

6
7
8
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Acompanhamento do
formador local:
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais necessários ao trabalho de
acompanhamento do formador local em suas respectivas escolas.

Objetivos?
O monitoramento das escolas em vias de transformação em
uma Comunidade de Aprendizagem é fundamental para garantir
a continuidade e a adequada implementação do projeto. Os
seguintes materiais respaldarão os formadores locais em sua labor
de seguimento junto a suas escolas.

DOCUMENTOS
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Documentos
1
2

Questionário da Escola
Portal: Tutorial para o Formador Local

3

Histórias CA 2015

4

Folder Técnico CA

5

A cuidadosa implementação do projeto em quatro escolas
do interior de São Paulo
Suplemento “Periódico Escuela”/ Educar e Transformar
Caderno de Implementação

6
Acompanhamento
do formador local:

7
8
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Acompanhamento do
formador líder:
Que é?
Selecionamos aqui alguns materiais necessários ao trabalho de
acompanhamento do formador líder.

Objetivos?
O monitoramento das Secretarias de Educação é fundamental para
garantir a sustentabilidade do projeto nas escolas de sua alçada.
Os seguintes materiais respaldarão os formadores líderes em seu
trabalho de seguimento junto à sua Secretaria.

DOCUMENTOS

i
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Documentos
Questionário Secretaria

1

Portal: Tutorial para Formador Líder

2

Comunidades de aprendizagem: democratização dos centros
educacionais

3

Histórias CA 2015

4

Folder Técnico CA

5

Apresentação portal comunidade de aprendizagem/
conteúdo para formação

6
7

Gestoras escolares de sete escolas e suas belas histórias
Caderno de Implementação

Acompanhamento
do formador líder:

8

