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CURTIGRAMA 

1º ENCONTRO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS – GRUPOS 4 E 5 

DIA: 21/02/2014 
Nº Total de Municípios Participantes do Grupo 4 – 17 (100%)   Nº de Presenças dos AM4 – 11 (65%) 

Nº Total de Municípios Participantes do Grupo 5 – 25 (100%)   Nº de Presenças dos AM5 – 20 (80%) 

Nº Total de Participantes – 42 (100%)       Nº Total de presenças – 31 (74%)  

Nº de Questionários respondidos – 23 (74%) 
  

 CURTI: N.º 
 Foi muito esclarecedor e objetivo. Foi bastante proveitoso e nos tirou algumas (muitas) dúvidas que tínhamos. As colocações 

feitas pela professora Estrêla viabilizou nossos pensamentos com relação ao PPP. A dinâmica do Encontro foi muito agradável, os 
conteúdos foram bem repassados e com certeza assimilados. 

12 

 A acolhida da equipe. A alegria e o amor transmitidos pelos profissionais que compõem o CEE. A chamada de apresentação dos 
municípios. 

08 

 Apresentação do PPP. 05 

 O material apresentado. 04 

 As abordagens feitas pelas professoras Ana Nogueira e Estrêla Fernandes.  03 

 Ambiente agradável. 03 

 Rever os amigos e compartilhar dos conhecimentos que cada um partilha durante o Encontro. 02 

 O lanche. 02 

 A preocupação que estou vendo no Conselho de Educação para com os municípios para melhorar a educação de nosso estado. 02 

 Conhecer a equipe da CEFEB. 02 

 Tudo. É necessário que os Municípios vejam com bons olhos, pois o curso é realmente nota 10. 01 

 A participação do professor Edgar Linhares. 01 

 Tudo o que aprendi estou levando para melhorar o trabalho de articulação do município e Itapajé. 01 

 O acompanhamento dos Articuladores Centrais. 01 

 A segurança no tira-dúvidas. 01 

 Conhecer a Professora Estrêla. 01 

 Ressalto que os professores do curso demonstraram compromisso com o curso. 01 

 A interação dos participantes. 01 

 Parabéns a toda equipe organizadora do Encontro. 01 

 Em branco. 0 
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  NÃO CURTI: N.º 
 O tempo não favoreceu. Pouco tempo para conseguirmos detalhar nossas dúvidas. 04 

 Muitas intervenções, às vezes desnecessárias, cortando a fala da professora Estrêla. Penso que interrupções devem ocorrer sim por 
parte dos Articuladores Municipais, mas temos que nos utilizar do bom senso. 

02 

 O nosso atraso, perdemos mais de uma hora e ao final de fez necessário correr com o conteúdo. 01 

 Não tenho nada a comentar. 01 

 O horário foi esticado sem intervalo. 01 

 A apresentação, pois saí sem saber o nome de quase nenhum Articulador. 01 

 A forma como alguns municípios tratam os formadores. 01 

 Não entendi nada. 01 

 Em branco. 11 
 

  IDEIA QUE MAIS ME CHAMOU ATENÇÃO: N.º 
 O tempo que vamos ter para confeccionar ou reconstruir o PPP, pois o que existe na escola não teve todo este planejamento, acho 

que foi xerox, mudando pouquíssimas coisas. 
04 

 As sugestões de como organizar o trabalho. 02 

 Criação de e-mail coletivo da turma. 02 

 O papel importantíssimo do Articulador Municipal no município. 02 

 A de reafirmar o compromisso com as Secretarias Municipais. 01 

 A formação do PPP. 01 

 A metodologia que será usada para a elaboração do PPP. 01 

 A seriedade e a proposta do curso. 01 

 Com um grupo tão competente como o da CEFEB tudo chama nossa atenção, tudo fica super bem explicado. 01 

 A organização do grupo da CEFEB. 01 

 O coletivo nos trabalhos a serem realizados. 01 

 Todos os detalhes sobre o que nós Articuladores teremos que fazer. 01 

 A questão do PPP ficar como documento na próxima secretaria de Educação do Município. 01 

 Em branco. 02 
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  SUGIRO: N.º 
 O próximo Encontro poderia ter o horário mais extenso. Que o Encontro pudesse ser um pouco mais demorado, pois o tempo 

foi curto para o repasse que tinham para nos dar. Que o(s) próximo(s) Encontro(s) seja(m) o dia inteiro para que se obtenha mais 
informações necessárias para a construção e/ou reconstrução do PPP. 

03 

 Que a CEFEB faça um trabalho de conscientização do Curso de Gestores, quanto à importância do mesmo, com os Secretárias de 
Educação Municipal. Convidar os Secretários Municipais para os Encontros em Fortaleza. 

02 

 Termos sempre Encontros dessa natureza. 01 

 Manter o que vem sendo feito e melhorar no que for possível. 01 

 Que seja criado, além de um portfólio, também um blog de cada polo. 01 

 Um relatório do CEE aos Secretários sobre a postura dos Articuladores, motoristas, etc. 01 

 Refeição (almoço), para termos mais tempo de aprendizagem. 01 

 Mais clareza. 01 

 Que o Encontro seja mais preciso, ou seja, voltar-se mais precisamente para a ideia principal do Encontro. 01 

 Uma nova apresentação dos grupos. 01 

 Mais oportunidades de estarmos cada vez mais próximos desses grandes profissionais da Educação. 01 

 Que vocês sejam felizes, sempre. 01 

 Que os Diretores que não estão no curso possam participar. 01 

 Continuem com esse entusiasmo. 01 

 Manual do Cursista, contendo as informações fundamentais sobre o Curso para ser reproduzido e repassado aos mesmos. 01 

 Encontros nos polos com a Coordenação Geral. 01 

 A participação de todos os Articuladores para uma maior interação.  

 Em branco  03 

 
 

Obs.: Utilizamos a Síntese do Curtigrama específico dos Grupos 4 e 5 para servir como modelo. 


