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Simões Filho, 07 de maio de 2020. 

 

ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2020 DO CAMPUS 

SIMÕES FILHO É MARCADO PELOS DESAFIOS, MISSÃO E DIÁLOGOS 

 

Desafios, sim! Pois foi a primeira vez, por conta do cenário atual de isolamento 

social, provocado pela pandemia da COVID19, que todo o evento foi marcado 

pelo uso das plataformas digitais, trazendo um grande aprendizado das 

ferramentas de Tecnologias e da Informação (TIC’s). As palestras foram 

apresentadas via web conferência com uma programação fluida e interativa.   

 

A acolhida dos professores para as boas vindas, tanto para o encerramento ficou 

por conta do professor Ildo Rodrigues, representante da Direção de Ensino 

(DEPEN), que nesta quinta-feira (07), fechou o terceiro e último dia da Jornada 

Pedagógica 2020, na modalidade virtual. Suas atividades ocorreram em três 

datas distintas: 22/04; 29/04 e 07/05 do corrente ano. 

 

Esse primeiro ciclo culminou para concluir os trabalhos da Jornada Pedagógica 

de formação dos professores, com os subtemas que se dividiram em três 

momentos. O objetivo da jornada ficou registrado pelo fomento e pela discussão 

acerca de nossas Identidades como Instituto Federal. Durante estes dias, os 

professores e servidores puderam mergulhar para o futuro da educação, em uma 

fantástica rede interativa de experiências entre os palestrantes e auxiliada por 

toda uma equipe da comissão organizadora com preparo para transformar esse 

evento em um momento único e de referência no IFBA. 

 

Participaram dos encontros, professores, coordenadores, servidores, estudantes 

da licenciatura e equipe gestora das unidades escolares dos outros campos.  
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O Diretor Geral do campus IFBA/SF professor Esly Marinho, passou uma 

mensagem de gratidão a todos os envolvidos e afirmou, que “diante o cenário 

atual, a educação é algo complexo, e que acredita que este momento seja um 

grande avanço para a educação no país; sendo oportuno, também, para a 

discussão da reformulação dos planos de cursos nessa jornada pedagógica, 

pedindo aos professores que se debruçassem nesse trabalho sempre com 

diálogos e dedicação”. 

 

A jornada foi contemplada com o uso das novas tecnologias da comunicação na 

educação. Proferida pelo professor André Magalhães da UNEB. Que diante 

temática, apontou que “os professores usam de forma limitada os recursos 

digitais na sala de aula e que os professores não pesam digitalmente suas aulas 

e não interagem digitalmente com seus estudantes e pares”, afirmou André. 

 

Na sequência dos dias tivemos a discussão de ferramentas importantes para 

além da sala de aula física com MOODLE x GOOGLE sala de aula - qual a 

ferramenta mais adequada para a institucionalização do ensino on-line? 

Apresentada pelo professor Paulo Vicente - IFBA/Salvador. Ele chama a atenção 

para esta ferramenta, pois o “MOODLE propriamente dito é um dispositivo com 

várias possibilidades para aulas, exercícios, fóruns, entre outros, em salas 

virtuais; explorando as possibilidades para promover atividades personalizadas 

para cada estudante. Afirmando que esta é a verdadeira ação do MOODLE”, 

concluiu Paulo Vicente. 

 

E por último uma mesa on-line sobre desafios para a reformulação do PPC: o 

caso IFPR/Jacarezinho e IFNMG/Diamantina, com a participação do professor 

Sérgio Vale da Paixão - IFPR campus Jacarezinho e professora Adeizete Gomes 

Silveira, pedagoga - IFNMG - campus Diamantina. 

 

A LIVE apresentada nesta mesa provocou questionamentos importantes na 

pauta do dia. Como, por exemplo: por que temos de trabalhar com um currículo 
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prescritivo? Qual o motivo? Com essas indagações o Sérgio Paixão afirma que 

“o currículo tem que ter flexibilidade trazendo autonomia e liberdade para os 

professores criarem suas necessidades de formação”. Já para Adeizete Gomes, 

“a reformulação do currículo em Diamantina nasceu por uma necessidade da 

carga horária excessiva, alunos desmotivados, desejo da equipe e uma gestão 

participativa e democrática”, afirma a professora.  

 

Para tanto, os debates giraram em torno da missão de nossa escola, dos 

desafios e potências que o município de Simões Filho apresenta e as várias 

contribuições que podemos estimular no âmbito da pesquisa, do ensino e da 

extensão. “Identidades do IFBA/Simões Filho: Desafios, Missão e Diálogos” foi 

proporcionar aos professores do campus e a participação de outros servidores, 

um momento para contemplação e reflexão sobre a reformulação dos PPC’s 

frente as metodologias inovadoras e inspiradoras que possibilitem uma 

aprendizagem significativa aos educandos, garantindo a formação entre os 

profissionais do campus e trocas entre diferentes unidades do IF’s. 

 

Com uma grande satisfação, a comissão organizadora montou uma jornada que 

fosse interativa nas suas LIVES, realizou o encerramento da jornada pedagógica 

2020 contando com uma participação efetiva de inscritos durante as semanas.  

 

A Comissão organizadora da Jornada Pedagógica 2020 é formada por 15 

membros, composta pelos servidores: Ildo Rodrigues de Oliveira (Presidente da 

Comissão),  Ângela Oliveira do Nascimento, Adilson Carlos Hermes, Brisa 

Oliveira Moura, Deise Vieira Moitinho,  Eliana Maria da Silva Pugas,  Gilcélia de 

Jesus Santos, Guatamonzi Abrão Menezes Barbosa, Hitomi Pires Myamoto, Ivo 

Falcão da Silva, Kim Pedro Bitencourt Veiga, Lívia Cristina Cunha de Carvalho, 

Luís Carlos Santos Pedreira, Marcelo Miguel da Silva e Ricardo Guilherme 

Kuentzer. 
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FOTO: Professor Ildo Rodrigues (IFBA/SF), Adeizete Gomes (IFNMG/Diamantina) e Sérgio Vale 

da Paixão (IFPR/Jacarezinho) 

 

 

FOTO: LIVE YOUTUBE Professores Adeizete Gomes (IFNMG/Diamantina) e Sérgio Vale da 

Paixão (IFPR/Jacarezinho). 
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FOTO: Professor Paulo Vicente (IFBA/SSA) e Ildo Rodrigues (IFBA/SF). 

 

FOTO: Professor André Magalhães (UNEB/SSA). 

 

 


