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Formação 
continuada 

Saber 
ensinar 

3. 
Saber 

como o 
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aprende 
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2. 
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Adaptado de Darling-Hammond & Bransford (2005) 
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1.   Saber o currículo 

● Competências gerais, 
específicas das áreas do 
conhecimento e dos 
componentes curriculares; 
● Objetivos dos objetos de 
conhecimento e das 
habilidades. 
 

Saber 
ensinar 

3. 
Saber 

como o 
estudante 
aprende 

TRÊS EIXOS 
PRINCIPAIS DA 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
 

2. 

O que está 
envolvido em 
cada processo? 

Adaptado de Darling-Hammond & Bransford (2005) 
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2.   Saber ensinar 

● Componente curricular; 
● Diversidade de 
estudantes; 
● Avaliações diagnósticas, 
formativas e somativas; 
● Gestão de sala de aula. 

3. 
Saber 

como o 
estudante 
aprende 

1.   Saber o 
currículo 

TRÊS EIXOS 
PRINCIPAIS DA 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

O que está 
envolvido em 
cada processo? 

Adaptado de Darling-Hammond & Bransford (2005) 
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3.   Saber como o 
estudante aprende 

● Aprendizagem; 
● Desenvolvimento 
humano; 
● Linguagem. 

1.   Saber o 
currículo 

TRÊS EIXOS 
PRINCIPAIS DA 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

O que está 
envolvido em 
cada processo? 

Saber 
ensinar 

2. 

Adaptado de Darling-Hammond & Bransford (2005) 
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Diagnóstico 
da rede 

Mobilização dos 
profissionais 

Pré-organização Durante a 
formação 

Depois da 
formação 

Adaptado de Camila de Araujo Lopes 

COMO ESTRUTURAR A FORMAÇÃO CONTINUADA: 5 ETAPAS 
 

https://docs.google.com/document/d/14clf7dswOJIKLG7rfSjzLktWDa6gwu332qOGmqD1NUM/edit
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Aplicativos e 
ferramentas 
disponíveis 

Necessidades dos 
professores 

Verificar se a rede 
possui HTPC (⅓) 

Adaptado de Camila de Araujo Lopes 
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https://docs.google.com/document/d/14clf7dswOJIKLG7rfSjzLktWDa6gwu332qOGmqD1NUM/edit


10 

Tirar dúvidas da 
formação 
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ferramentas 
tecnológicas 

Preparar gestores 
para tirar dúvidas 

sobre as formações 

Aplicativos e 
ferramentas 
disponíveis 

Necessidades dos 
professores 

Verificar se a rede 
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Mecanismos de 
responsabilização 

Apoio Undime e 
Secretarias 
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Tirar dúvidas da 
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para tirar dúvidas 
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ELEMENTOS IMPORTANTES 
A SE CONSIDERAR NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES  

14 

3 



15 

1. PERÍODO DE INDUÇÃO 

O que é? Período em que professores novatos aprofundam 
conhecimentos e habilidades aprendidos durante a formação inicial, por 
meio do apoio de mentores - em geral, professores mais experientes. 
 
 Formas de implementação 

Escola: 
quando a escola é 

responsável por apoiar 
um novo professor 

 

Comunidade: 
quando sindicatos de 
professores ou outras 
instituições oferecem 
programas de apoio 

 

Municípios ou grupos: 
quando municípios ou 

grupos de escolas 
implementam programas 

de indução 
 

Instituições de formação 
de professores: 

formação de mentores ou 
tutoria na escola de 

formação de professores 
 

Preferencial Possível 
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2. MATRIZ DE COMPETÊNCIAS CLARA 

O que é?  Matriz específica que identifica as competências necessárias 
para a formação continuada de um professor.  
 
 

Em geral, essa matriz 
faz parte de uma 

política educacional maior, 
estruturante da carreira docente.  

 

Podem ser utilizadas como meio de 
avaliar o professor e sua prática 

profissional, vinculando as 
competências da matriz com os cursos 

de formação continuada ofertados. 
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2. MATRIZ DE COMPETÊNCIAS CLARA 

Você sabia? 

O Brasil tem sua matriz de 
competências para formação 
continuada de professores da 
Educação Básica. 
 
Acesse aqui. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724
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3. FORMAÇÃO ALINHADA COM AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO E PROGRESSÃO DE CARREIRA 
OU COM NECESSIDADES DA ESCOLA 

 
 O que é?  Olhar para a formação continuada como ferramenta de 

desenvolvimento profissional individual, com objetivo de desenvolver 
habilidades e competências direcionadas às necessidades de cada docente. 

Utilizar instrumentos como Planos de Desenvolvimento Individual e Avaliação 
de Desempenho pode ajudar a identificar demandas da rede, direcionando a 
formação para atividades que atendam às reais necessidades dos professores.  

A formação continuada deve ser vista de forma estratégica, para sanar 
necessidades específicas das escolas onde os professores atuam. 
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4. USO DE TECNOLOGIAS 

O que é?  Utilizar recursos tecnológicos presentes no cotidiano de 
estudantes e professores, para melhorar o processo de ensino e de 
aprendizagem.  
 

Forma de se preparar para 
eventuais interrupções das aulas 

presenciais, mas de forma 
estruturada (em contextos de 

emergência ou não). 
 

A análise de dados educacionais, como 
desempenho dos estudantes, frequência 

em aula e risco de evasão, orientam 
tomadas de decisão e possibilitam 

melhores intervenções no processo de 
ensino e aprendizagem. 
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