
CONHECIMENTOS 

PEDAGÓGICOS

Prof.  StephanieGurgel

Temas Educacionais Pedagógicos

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR



Formação Continuada do Professor

Lei 9394/96 - LDB

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão
promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de
magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar
recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).

Art. 62-A. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se
refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo
cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de
pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)



Formação Continuada do Professor

FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Formação Continuada é capaz de aprimorar a prática docente, aprimorando os
saberes científicos, que conduzem a práticas pedagógicas capazes de ressignificar
as aprendizagens e os objetivos educacionais.

“...investimentos feitos na formação de professores promovem aos educadores o
despertar do olhar crítico em relação às práticas educativas, melhorando assim
esta prática, já que a crítica é um "primeiro momento que denuncia alguma coisa
que precisa ser reformulada ou transformada" (GUTERRES, 1990, P. 72)



Formação Continuada do Professor

Plano Nacional de Educação

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II
e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na
área de conhecimento em que atuam.

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e
garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.


