


PROGRAMA GESTÃO DA 
APRENDIZAGEM ESCOLAR -

GESTAR II

Formação Continuada de Professores dos 
Anos/Séries Finais do Ensino Fundamental



HISTÓRICO – GESTAR I e II
• Fundescola (Fundo de Fortalecimento da Escola)

- Programa conjunto do Ministério da Educação/MEC, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE 
e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.

. Foco: escolas públicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste.

. Gestar I:  iniciado em 2001.

. Gestar II: iniciado em 2004.



O QUE É O GESTAR II?

O GESTAR II – Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar – é um programa de 

formação continuada, na modalidade
semipresencial, destinado aos professores da 

5a à 8a série (6o ao 9o ano) 
do Ensino Fundamental, em 

Língua Portuguesa e Matemática.



O QUE É O GESTAR II?

O Programa é um conjunto de ações 
pedagógicas, que incluem discussões sobre 

questões prático-teóricas.



OBJETIVOS
. Colaborar para a melhoria do processo ensino-
aprendizagem dos alunos nas áreas temáticas de 
Língua Portuguesa e Matemática.
. Contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia 
do professor na sua prática pedagógica.
. Permitir ao professor o desenvolvimento de um 
trabalho baseado em habilidades e competências.



QUEM PODE PARTICIPAR?

Professores de Língua Portuguesa e 
Matemática da 5a à 8a série (6o ao 9o ano) 

das escolas públicas do Ensino 
Fundamental.



ATORES DO PROGRAMA
. Coordenador Administrativo: 
Profissional da Secretaria de Educação
Funções:
. Tomar decisões de caráter administrativo e logístico;
. Garantir condições materiais e institucionais para o 
desenvolvimento do Programa. 
. Prestar informações ao MEC sobre o andamento do 
Programa.



ATORES DO PROGRAMA
. Coordenador Pedagógico: 
Profissional da Secretaria de Educação 
Funções:
. Colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas 
aos materiais e ao curso;
. Apoiar as ações dos formadores;
. Prestar informações à Instituição de Ensino Superior 
sobre o Programa.



ATORES DO PROGRAMA
. Professor-Formador: 
Professor da rede pública de ensino, licenciado em 
Matemática ou Letras  
Funções:
. Planejar, conduzir e avaliar as oficinas dos cursistas;  
. Acompanhar e orientar os cursistas em seus estudos 
individuais, prática pedagógica, etc;
. Colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos 
materiais e ao curso.



ATORES DO PROGRAMA
. Professor-Cursista: 
Professor de Língua Portuguesa ou Matemática dos anos 
finais do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino.   
Funções:
. Estudar os conteúdos dos cadernos e desenvolver as atividades 
que deverão ser apresentadas ao formador;  
. Selecionar técnicas e materiais adequados ao desenvolvimento 
do ensino-aprendizagem;
. Colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos 
materiais e ao curso.



PARCEIROS DO PROGRAMA
• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEB

• Coordenação Nacional do Programa;
• Elaborar diretrizes e critérios para a organização 

dos cursos;
• Reproduz e distribui os materiais;
• Formação dos professores-formadores.



PARCEIROS DO PROGRAMA

• INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

• Formar e orientar o professor-formador;
• Subsidiar as ações dos professores-

formadores, coordenadores administrativos 
e pedagógicos;

• Certificar os professores-formadores.



PARCEIROS DO PROGRAMA

• SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO

• Acompanhar e executar as atividades na região;
• Disponibilizar espaço físico com TV, DVD e 

recursos de informática para os cursos;
• Responsabilizar-se pela hospedagem, alimentação 

e viagem do professor-formador para participar do 
curso de formação;

• Certificar os professores-cursistas.



PARCEIROS DO PROGRAMA
• UNDIME E CONSED

• Auxiliar na divulgação do Programa junto 
às Secretarias de Educação;

• Mobilizar as secretarias estaduais e 
municipais para aderirem;

• Organizar e levantar a demanda.



ORGANIZAÇÃO
Formação do Formador

96h presenciais
40h - Formação inicial
40h - Seminário de acompanhamento
16h - Seminário de avaliação
204h a distância
(Total: 300h)
. Realizada de forma centralizada



ORGANIZAÇÃO
Formação do Cursista

120h presenciais
80h – Oficinas
40h – Elaboração do Projeto, plantão e 

acompanhamento pedagógico
180h a distância
(Total: 300h)
Realizada de forma descentralizada



MATERIAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
• Cada área temática do GESTAR II é composta 

pelas seguintes publicações:
• 1 Guia Geral
• 1 Caderno do Formador
• 6 Cadernos de Teoria e Prática - TP
• 6 Cadernos de Apoio à Aprendizagem do Aluno –

AAA – versão do professor
• 6 Cadernos de Apoio à Aprendizagem do Aluno –

AAA – versão do aluno (para uso do professor)







OUTROS MATERIAIS

• Vídeos – 9 programas (4 de Língua 
Portuguesa, 4 de Matemática e 1 Geral)

• Distribuição dos Kits nas escolas e 
secretarias

• Distribuição de cartazes e folders



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

• De caráter investigativo e diagnóstico 
composta de questões de múltipla escolha, 
subjetivas e produção de texto;

• Baseada em habilidades e competências 
adquiridas;

• Realizada no início (entrada) e término 
(saída) do ano letivo (curso).



COMO PARTICIPAR?

• FICHA DE ADESÃO 
enviar ao MEC até 15/09

• FICHA DO FORMADOR
enviar ao MEC até 30/10



Ministério da Educação – MEC

Secretaria de Educação Básica – SEB

Diretoria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de 
Tecnologias para Educação Básica – DPOFORM

Coordenação Geral de Formação de Professores – CGFORM

www.mec.gov.br
gestar@mec.gov.br

http://www.mec.gov.br/
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