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FORMAÇÃO CONTINUADA 

Formação continuada é o processo de aprimoramento dos profissionais da educação, que lhes 

permite continuamente estar atualizados às  inovações das legislações e concepções  educacionais. 

Nesse sentido uma das atribuições do professor é estar em constante formação no intuito de se 

constituir enquanto profissional comprometido com a qualidade da educação. 

Se faz necessário ( res) significar ao longo da atuação docente o papel do professor partindo do 

princípio das exigências indicadas para a sua formação, possibilitando um novo sentido à pratica 

pedagógica e seu fazer na escola. 

A LDB ainda discorre sobre a formação como um processo permanente de aperfeiçoamento dos 

saberes necessários à atividade docente devendo ser garantidos pelos sistemas de ensino: 

 

35 Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...) 

 II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim;(...) 

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;  

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho; VI – condições adequadas de trabalho.  

             Com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva, partindo da capacitação do profissional, 

a formação continuada é entendida como perspectiva de mudança das práticas, possibilitando promover 

aprendizagens significativas e experiências profissionais no processo constante de mudanças de ações, 

partindo das reflexões e discussões sobre a práxis da escola.  

             No município de Diadema a valorização do profissional da educação, em atendimento às 

politicas públicas é prevista no artigo 3º da  Lei nº 9394/96 concebida como indissociável ao conceito 

de qualidade sendo que a valorização profissional é a valorização da própria escola que  necessita de  

um processo de melhoria contínuo, na compreensão do novo publico atendido exigindo novos 



conhecimentos  e metodologias específicas para realizar um trabalho efetivo que promova o 

desenvolvimento integral a toda criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. 

             Os processos formativos são valiosos e proporcionam a reflexão a luz da teoria sobre as ações 

da prática pedagógica. Essa reflexão viabiliza a compreensão da prática dando à mesma 

intencionalidade e nesse sentido os momentos de formação do docente em serviço estruturam uma 

sólida teorização, no sentido de articular teoria e pratica nas ações cotidianas. 

            As contribuições teóricas auxiliam os profissionais a se apropriarem dos conhecimentos 

referentes ao processo da aprendizagem, contribuindo assim nas decisões sobre as melhores formas 

de trabalhar aumentando às probabilidades de reflexão, no processo constante de mudanças de 

ações. 

             A formação continuada proporciona a relação constante e reflexiva, sendo que os momentos 

formativos constituídos na própria instituição atende as especificidades e necessidades particulares 

da unidade escolar, prezando por critérios de compromisso que influenciam nas ações educativas da 

escola. 

 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

 

            Entendendo a formação como investimento no processo de articulação entre trabalho 

docente, conhecimento e desenvolvimento profissional, Diadema prioriza a importância de garantir 

um período reservado aos estudos, planejamento e avaliação como parte integrante da carga horaria.  

Para tanto as politicas públicas municipais prezam pela a construção permanente da identidade 

profissional, compreendendo que o processo formativo tem singular importância na estruturação de 

uma rede de ensino com qualidade. 

             Para viabilizar um trabalho educativo formativo eticamente responsável a Secretaria Municipal 

de Educação propõe, como formação continuada algumas ações inspirada nos princípios das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação tendo como propósito a disseminação de importantes 

conhecimentos que assegure uma formação inicial e continuada dentro do contexto escolar na qual: 

“projeto politico pedagógico vem descrito como um meio de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos com 

qualidade social, sendo parte dele a previsão  do acontecimento de encontros pedagógicos periódicos, com tempo e 



espaço destinados a estudos, debates e troca de experiências de aprendizagem dos sujeitos do processo coletivo de gestão 

e pedagógico pelos gestores, professores e estudantes, para a reorientação de caminhos e estratégias;” (BRASIL, 2013, p. 

49) 

 

            Os HTPCs (horário de trabalho pedagógico coletivo) e HTPs (horário de trabalho pedagógico) 

são espaço de formação em serviço, uma vez que propiciam possibilidade formativa pautada em 

elementos importantes a serem considerados, para contemplar às necessidades docentes e da 

própria comunidade escolar. A formação em serviço caracteriza-se como aquela que se dá na 

realidade do contexto escolar e para essa realidade. Esse percurso formativo potencializa as 

discussões que atendam aos objetivos de contribuir efetivamente com a prática educativa e com o 

direito social de qualificação do profissional da educação. 

             Com o intuito de promover a viabilização das práticas docentes, para assegurar o que está 

descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, ressalta-se a importância da 

realização de encontros pedagógicos periódicos, os processos de formação continuada são garantidos 

em período de trabalho como uma atividade permanente no percurso dessa qualificação pois visa 

garantir a articulação entre teoria e prática, e a implementação da legislação educacional vigente, 

bem como a colaboração nos processos constitutivos do currículo da cidade e a efetivação de suas 

ações no fazer pedagógico. 

        Para compreender o desafio de materializar os princípios e diretrizes curriculares nas práticas 

pedagógicas cotidianas de cada Unidade Educacional, a formação continuada em serviço possibilita a 

capacitação por meio de atividades teórico - práticas e reflexivas, dentro dos marcos, estabelecidos 

pela legislação educacional, preconizando discussões a cerca dos seus fundamentos, estrutura 

documental e percepção das mudanças que ocorrem nas políticas educativas, e assim direcionar o 

norte para os novos rumos da educação. 

 

AUTO FORMAÇÃO 

       Visando à melhoria do desempenho no exercício de suas atribuições, no intuito de obter 

resultados qualitativos, a formação ininterrupta do profissional é fundamental para a efetiva 

qualificação, com caráter de atualização permanente. É essencial que o professor, preze por seu 

comprometimento profissional e busque condições prioritárias para estar em constante 

desenvolvimento formativo como descrito nos anexos da  Lei Complementar 353 2012 Diadema SP 



 

que DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO ... 

        O município prevê a valorização profissional e a progressão no plano de carreira como incentivo à 

formação continuada e concebe a mesma como uma ação prioritária para a melhoria da qualidade de 

ensino, entendendo essa ação como investimento para a educação do município. 
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