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CURTIGRAMA 

2º ENCONTRO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS – GRUPOS 3, 4 E 5 

DIA: 28/04/2014 
Nº Total de Municípios Participantes – 45 (100%) 

Nº de Presenças – 52 (100%) – alguns municípios com mais de um representante 

Nº de Questionários respondidos – 25 (48%) 
  

 CURTI: N.º 
 As colocações dos professores que são grandes mestres. Todas as informações repassadas no Encontro. Durante o momento do 

Encontro, a orientação que foi dada foi de suma importância. Todas as orientações dadas no dia de hoje que vão me servir de fundamentos 
para elaboração dos documentos. Os esclarecimentos acerca do curso. Esclarecimentos sobre o processo de elaboração do PPP, feita pela 
professora Estrêla. As orientações acerca do processo de construção histórica dos PPP’s e dos documentos que serão elaborados pelos 
Articuladores. As orientações dos professores, especialmente da professora Estrêla, foi excelente! A explanação do desenvolvimento do PPP.  

15 

 A apresentação e orientação dos materiais didáticos. O material em slides e impresso, pois proporciona ao leitor um acompanhamento 
mais real. Explicação de todo material do Encontro. 

05 

 Explanação do Prof. Ronaldo sobre o contexto histórico das escolas a partir de uma análise crítica de sua criação. O conteúdo 
apresentado pelos palestrantes. Fala do professor Ronaldo. A participação dos Articuladores, destacando o professor Ronaldo. 

05 

 A dinâmica do Encontro. Abordagem dos temas e dinâmicas. Dinâmica de encerramento. 05 

 Todas as etapas deste dia no curso. 02 

 Geralmente quando venho para esse Encontro curto muito, pois estou aumentando meus conhecimentos junto com colegas articuladores. 
Troca de experiências no processo de elaboração. 

02 

 Vídeos. 02 

 A fala do Prof. Edgar. As participações dos professores Edgar e Ana. 02 

 A seriedade e a importância desse curso para a nossa formação. 01 

 Motivação da equipe. 01 

 Os Articuladores Centrais com prática de conhecimentos compartilhados. 01 

 A participação de todos. 01 

 Acolhida. 01 

 Apresentação das fotos do município. 01 

 A maneira como o PPP será confeccionado, pois será feito por toda equipe e comunidade e não um documento encomendado. 01 

 Em branco. 0 
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  NÃO CURTI: N.º 
 O atraso do início da aula (que foi compreensível). Atraso do início do café da manhã. Não cumprimento do horário 13 

 Pouco tempo para abordagem dos temas, ficou corrido. Pouco tempo para tirar as dúvidas. 03 

 Disponibilidade de muito tempo para palestrantes, pois os participantes passam a noite acordados, tornando-se cansativo, melhor 
partir direto para o conteúdo. Os horários. Organização do tempo. 

03 

 Não constatei. 01 

 Atraso no término do Encontro. 01 

 Ter perdido a primeira reunião e estar um pouco perdida. 01 

 Em branco. 08 

 

  IDEIA QUE MAIS ME CHAMOU ATENÇÃO: N.º 

 As informações do documento. Informações da professora Estrêla para construir o PPP. Professora Estrêla é admirável. 06 

 A confecção do PPP sendo acompanhada pela equipe da CEFEB, pois assim ele será preparado por todos da equipe escolar. A importância do 
trabalho em grupo. A participação de todos na execução do trabalho. 

03 

 O professor Ronaldo é de uma capacidade grandiosa. Os conteúdos do professor Ronaldo. 02 

 Como construir o Documento do Município. Todas as ideias inovadoras para construção do PPP. 02 

 Dos novos projetos do Prof. Edgar Linhares, que sonha com grandes questões educacionais e ver o nosso Estado do Ceará no topo da melhor 
educação do país. 

01 

 Todas as ideias repassadas me chama a atenção. 01 

 Sugestão do “Caderno Texto” para as escolas. 01 

 Banners por escola. 01 

 Organizar em e-mail os arquivos para o PPP. 01 

 Colocar um pouco da história do município. 01 

 As orientações para as próximas fases do curso no município. 01 

 Os prazos para que não haja atrasos. 01 

 A importância do bom diretor em uma escola, conforme relato do Prof. Edgar Linhares. 01 

 Slides e ótima explicação. 01 

 O entusiasmo dos professores e de toda equipe do Conselho com a formação dos gestores. 01 

 Em branco. 03 
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  SUGIRO: N.º 
 Que se for para dispor de tempo para outras pessoas falarem, fazer o Encontro em dois horários, ou seja, manhã e tarde, para que o 

conteúdo seja exposto com mais calma e explicadamente. Os Encontros (formações) sejam o dia todo. 
02 

 Nos próximos Encontros, que a reunião comece mais cedo (8:30 horas). Que a formação comece no horário marcado e seja objetivo. 02 

 Que essas reuniões não aconteçam na segunda-feira, pois tenho muita dificuldade na questão de assessoramento, principalmente o 
financeiro. 

01 

 Que possa ser iniciado, se possível, no horário determinado para que possamos utilizar todo o tempo sem muita pressa. 01 

 Vejo que os diretores e técnicos passam a semana atarefados. E assim sugiro aulas mais dinâmicas, que o professor venha com mais 
entusiasmo para que os alunos se entusiasmem, pois não é fácil a tarefa deles. Se animem e assim a aula se tornará mais proveitosa. 

01 

 Reuniões mensais. 01 

 Acho que o tempo é suficiente e planejado para execução da temática. 01 

 Continuar com os temas propostos, incluindo cada vez mais, dinâmicas de grupo. 01 

 Oficializar todos os secretários para participar do Encontro. 01 

 Enviar os modelos dos banners para e-mail dos Articuladores. 01 

 Um tempo maior para estudo e esclarecimentos nos Encontros com Articuladores Municipais. 01 

 Que tenhamos mais orientações, pois se faz necessário, principalmente para quem iniciou agora como Articulador. 01 

 Que este Encontro continue acontecendo, pois nos tronamos seguras para o que é pedido. 01 

 Que seja dinamizado momento de socialização com os Articuladores dos demais municípios. 01 

 Em branco  09 

 
 

Obs.: Utilizamos a Síntese do Curtigrama específico dos Grupos 3, 4 e 5 para servir como modelo. 
 


