SUPERINTENDÊNCIA DA
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT
Salvador, 25 de janeiro de 2019
OFÍCIO CIRCULAR SUPROT N°° 005/19
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As/aos Gestoras/es dos Centros Territoriais e Estaduais e Unidades Escolares
Compartilhadas que ofertam Educação Profissional no Estado da Bahia

Prezado/a Gestor/a,
Cumprimentando-a cordialmente enviamos anexo o material orientador da Semana
Pedagógica da Educação Profissional para o ano letivo de 2019.
A Semana Pedagógica será realizada entre 04 e 08 de fevereiro de 2019 e terá como
tema: “Pilares para garantia do direito de aprender: currículo, formação, avaliação e
acompanhamento”. A Programação e o material para as atividades de cada dia estão
definidos no documento orientador.
Ressaltamos que as orientações da Educação Profissional para as Unidades
Compartilhadas, estão descritas na Oficina 02 – Currículo e Planejamento, que será
realizada no dia 05/02, e na Oficina 05 – Acompanhamento, que será realizada no dia
08/02/2019.
Solicitamos ainda que durante a Semana Pedagógica, todos os professores da Rede
Estadual da Educação, não apenas os que atuam na Educação Profissional, preencham
o formulário de “Perfil dos Professores da Rede Estadual de Educação”, disponível no
link < https://goo.gl/forms/Pzgi3Ld1zryHTpwD3> . Este formulário estará disponível até o
último dia da Semana Pedagógica, não podendo ser mais acessado após esta data.
A semana pedagógica é uma oportunidade de construção coletiva acerca das questões
de aprendizagem e de elaboração do planejamento para o novo ano letivo. É importante
que este processo seja partilhado com todos os envolvidos na dinâmica escolar:
gestores, professores, coordenadores pedagógicos, estudantes, pais, funcionários e
comunidade.
Certos de contarmos com a participação de todos/as neste primeiro momento de
planejamento do ano letivo de 2019, agradecemos antecipadamente e desejamos um
excelente trabalho!
Cordialmente

Durval Libânio Netto Mello
Superintendente da Educação Profissional e Tecnológica
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