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A Formação “Chão da Escola” e as 

implicações no processo de ensino e 

aprendizagem



FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES 

Para início de conversa... 

• “[...] a formação permanente deveria apoiar-se, criar cenários e

incentivar uma reflexão real dos sujeitos sobre sua prática docente

nas escolas e nos territórios, de modo que lhes permitisse examinar

suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas

atitudes etc.” (IMBERNÓN, 2016, p. 148).



A ESCOLA COMO ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

• Devido às mudanças pelas quais a sociedade tem passado (políticas,

sociais, econômicas etc.) a instituição escolar torna-se um locus de

formação e convivência, que, ao tempo que influencia, é influenciada

pelos sujeitos sociais.

• Nesse contexto de mudanças constantes, é necessário que a escola tenha

profissionais ativos e reflexivos.



A ESCOLA COMO ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA

• O profissional em Educação precisa estar em constante formação uma vez que

ele precisa atender as demandas existentes.

• A formação continuada deve se integrar ao cotidiano da escola e respeitar as

experiências profissionais de todos os participantes.

• Para Freire (1996), esse momento de fazer permanente e que se refaz na ação,

não se dá por acumulação de conhecimento, porém se constitui por meio da

conquista que se é tecida no cotidiano.



A formação no espaço escolar 
• O Centro de Formação Antonino Freire concebe a formação que

acontece no “chão” da escola como um processo de construção do

conhecimento, do qual os sujeitos que atuam na educação são partes

essenciais;

• Escola como espaço de formação contínua – condições ideais para

discussão das práticas pedagógicas, visando à melhoria da

qualidade de ensino e, consequentemente, dos índices educacionais

indicados pelas avaliações externas.



Formação “Chão da Escola” 

O Projeto de Formação de professores denominado
“Chão da escola” tem como propósito promover a
qualificação profissional de toda a equipe pedagógica:
coordenadores de ensino, coordenadores pedagógicos e
professores, das 21 Gerências Regionais de Educação do
Estado do Piauí.



Objetivo da Formação 

• Proporcionar formação continuada aos professores, em efetivo

exercício em sala de aula, da rede pública estadual de ensino, no

“chão” da escola de atuação, contribuindo para a melhoria do ensino

e da aprendizagem e, consequentemente, dos indicadores

educacionais.



Como acontece a formação “Chão da Escola? 

CENTRO DE 
FORMAÇÃO

COORDENADORES DE 
ENSINO

COORDENADORES 
PEDAGÓGICOS 

PROFESSORES



Professores sujeitos de sua formação e 
com identidade docente 



16ª GRE / 2017 12ª GRE / 2017



A formação continuada do professor passa pela condição de que este vá

assumindo uma identidade docente, o que supõe ser sujeito da

formação e não objeto dela, mero instrumento maleável e manipulável

nas mãos de outros (IMBERNÓN, 2010).



Encontro de Formadores Regionais (Teresina) / 2017 7ª GRE / 2017



A identidade docente a partir da 
formação no “chão” da escola



Formadores Regionais / 
Seminário Final 2018



13ª GRE / 2017
12ª GRE / 2018



Seminário Final 2018 / Centro de 
Formação 

5ª GRE / 2017



A formação a partir do dentro

Começa-se com a identificação de um problema ou de uma necessidade por 

parte de um grupo de professores (IMBERNÓN, 2016)



O (re)conhecimento da identidade permite melhor 

interpretar o trabalho docente e melhor interagir com 

os outros e com a situação que se vive diariamente 

nas instituições escolares (IMBERNÓN, 2010).



A Formação Chão da Escola e o 
protagonismo do coordenador 

pedagógico



O coordenador como mediador do 
processo formativo 

A escola se converte na unidade básica de mudança e inovação, isto

é, os professores aos quais de dirige a proposta formativa é toda a

equipe docente, que deve realizar seu trabalho em conjunto em

virtude das decisões que devem tomar colaborativamente

(IMBERNÓN, 2016).



À esquerda: orientadora de estudo da Escola Cônego Acelino
À direita: 18ª GRE 



Diretrizes da Formação “Chão da 
Escola”

• A Formação “No Chão da Escola” oportuniza momentos de

discussão sobre temáticas definidas pelo Centro de Formação, de

acordo com a necessidade formativa;

• Mais importante ainda: os encontros estreitam laços de convivência

entre professores, gestão escolar e alunos;

• Nos encontros de formação, os participantes discutem problemas

oriundos de sua vivência na escola e juntos conseguem minimizá-

los.



Por que participar da Formação?

• Formação continuada e  autoformação;

• As formações acontecem no “chão” da escola de atuação dos 

professores;

• Certificação de 120h/a;

• Coordenadores pedagógicos como protagonistas da Formação;

• Crescimento humano e profissional, por meio da interação social;

• Partilha de saberes científicos e culturais;



Pontos positivos 

• Maior identidade com o projeto político pedagógico da escola;

• Produção de suporte teórico metodológico por meio das 

experiências pedagógicas;

• Reconhecimento do potencial dos profissionais envolvidos.



Algumas reflexões 



• Qual o papel da escola na construção de minha identidade 
docente?

• Como a escola contribui com a formação dos sujeitos?

• Que espaços participativos de formação a escola criará?

• De que forma a escola irá trabalhar a fim de possibilitar a 
apropriação dos saberes cultural e historicamente construídos, 
por seus alunos?

• Como estimulará, apoiará e efetivará a participação do coletivo 
da escola?

• Que sociedade queremos construir com essa ação formativa? 



O “Chão da Escola” em números 
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Impactos da formação  (2016 a 2018)

Fonte: Arquivos da Coordenação / 2018



Implicações positivas 

“É significativo que a formação continuada possa proporcionar
estudos com temas relevantes e situações cotidianas e que
atendam de forma satisfatória as reais necessidades dos sujeitos,
como s]relata a fala de um coordenador: ‘O programa ‘Chão da
escola’ trabalha temas relevantes para a complementação docente em
sala de aula’ (C2)” (SANTOS, 2018, p. 85).



Implicações positivas 

“A formação continuada do Projeto Chão da Escola contribui
para a construção de conhecimentos e saberes de forma
integrada, fortalecendo trabalho docente, como apresentado no
relato deste professor: ‘Dar um novo olhar à prática pedagógica e
desenvolvimento profissional articulando novos saberes na construção
da docência’ (P5) (SANTOS, 2018, p. 85)



“Tem de haver mudanças profundas na formação de professores [...].
Na formação contínua, recusando formações por catálogos de cursos e
instaurando processos de colegialidade e de cooperação nas escolas,
em torno do trabalho pedagógico. Sim, ser educador é assumir
também uma responsabilidade perante a nossa própria formação e
perante a formação dos nossos colegas” (NÓVOA, 2015, grifo nosso).

Disponível em 
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/antonio-novoa-
aprendizagem-nao-e-saber-muito/ 
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Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depender de motivação.

Dalai Lama

https://www.pensador.com/autor/dalai_lama/


Obrigada! 

Elenice Nery 

Coordenadora Estadual da Formação Chão da Escola

E-mail

chaodaescola.pi@gmail.com 


