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PROPOSTA DE INTERCÂMBIO PEDAGÓGICO 

ENTRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITI BA E ESCOLAS 
DA FINLÂNDIA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1 OBJETIVO GERAL 

Realizar o intercâmbio de 15 professores de Curitiba que, através da aplicação da 

metodologia de observação participante artificial1 e visitas in situ, conhecerão e 

vivenciarão o sistema educacional do local visitado, buscando identificar sinergias e 

potenciais possibilidades para o sistema educacional de seu local de origem. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Conhecer a estrutura das escolas no local visitado. 
ii. Analisar as propostas e práticas pedagógicas correntes nas escolas do local 

visitado. 
iii. Mapear os recursos pedagógicos e didáticos utilizados nas escolas do local 

visitado. 
iv. Estudar o currículo escolar do local visitado, analisando as sinergias e 

divergências entre Curitiba e Finlândia. 
v. Compreender o sistema de avaliação do local visitado, analisando as 

sinergias e divergências entre Curitiba e Finlândia. 
vi. Realizar análise crítica sobre as forças e fraquezas dos dois sistemas 

educacionais. 

 

3 PÚBLICO-ALVO 

i. Da Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME), 15 professores, sendo 12 
lotados em escolas (docência I) e 3 da equipe pedagógica da Secretaria 
Municipal da Educação de Curitiba. 

 

  

                                                           
1 Quando o observador assume uma posição totalmente ativa, envolvendo-se com o fenômeno 
analisado; e artificial porque o observador passa a integrar o grupo em análise sem pertencer 
originalmente àquela comunidade. 
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4 JUSTIFICATIVA 

O sistema finlandês de ensino é reconhecido mundialmente por seus 

expressivos resultados em avaliações internacionais. Desde a primeira publicação 

dos resultados do Pisa, a Finlândia obteve grande destaque. Entre 2000 e 2009, 

data dos últimos dados disponíveis, o país esteve sistematicamente entre os 

primeiros colocados, nas três áreas avaliadas, alcançando resultados 

significativamente acima das médias da OCDE.  

Movidos por esses indicadores, representantes de diferentes países têm 

visitado a Finlândia para conhecer a proposta educacional em seu dia a dia de 

aplicação. 

Em 2018, a Secretária Municipal da Educação de Curitiba, Dra. Maria Silvia 

Bacila, esteve na Finlândia e observou a excelência do modelo educacional 

finlandês. Buscando aprimorar as práticas pedagógicas locais, a Secretária propôs 

que alguns professores vivenciassem a metodologia finlandesa através de um 

intercâmbio, o que, ao mesmo tempo, proporcionaria uma experiência internacional 

aos profissionais.  

A proposta de troca bilateral busca a qualificação do serviço prestado nas 

escolas curitibanas, por meio da implementação ou adaptação das práticas 

aprendidas na Finlândia, assim como a aproximação de atores educacionais de 

distintas matrizes que, de outra maneira, não poderiam compartilhar e entender o 

trabalho um do outro. 

 

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

5.1 DAS ESCOLAS DE CURITIBA  

i. 5 escolas com melhor crescimento no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 

ii. 5 escolas com o melhor IDEB em 2017. 
iii. 2 escolas participantes do Programa Transformando Realidades: Equidade na 

Educação. 
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5.2 DOS PROFESSORES DE CURITIBA 
 

i. Não estar em estágio probatório. 
ii. Não estar em laudo. 
iii. Não ter faltas entre janeiro de 2017 e julho de 2019. 
iv. Não ter TAD (Termo de Ajustamento Disciplinar), sindicância ou processo 

administrativo entre janeiro de 2017 e julho de 2019. 
v. Possuir vaga fixa em uma das unidades da RME. 
vi. Ter atuado entre 2013 e 2019 na Unidade Escolar. 
vii. Possuir proficiência na língua inglesa ou disponibilidade para estudar inglês 

(no noturno), no período anterior à data de realização do programa. 
viii. Possuir perfil comunicativo, espírito de equipe e de coletividade. 
ix. Disponibilidade para participar de oficinas anteriores à viagem, que poderão 

incluir atividades de inserção cultural, elaboração de programa de atividades 
etc., que serão agendadas pela SME. 

x. Ter participado, nos anos de 2017, 2018 e 2019, dos cursos oferecidos pela 
Secretaria Municipal da Educação. 

 

6 INSCRIÇÕES 

 

6.1 DOS PROFESSORES DE CURITIBA 

As inscrições serão recebidas na Unidade Escolar. 

 

7 PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1 DOS PROFESSORES DE CURITIBA 

A seleção para as 12 vagas destinadas a docentes com vaga fixa nas Unidades 
indicadas para a participação do Intercâmbio ocorrerão em três momentos: 

i. Preenchimento da Ficha de Pontuação de acordo com os critérios de seleção. 
ii. Apresentação dos interessados ao Conselho de Escola e indicação do 

representante da Unidade. 
iii. No caso de haver empate na pontuação obtida, os critérios para o desempate 

serão: 
• Maior tempo de atuação na escola. 

Se o empate persistir, considerar: 

• Maior tempo de atuação na Rede. 
 

iv. Validação do profissional indicado na Unidade pela Equipe da SME. 
 
As fichas com documentação comprobatória de todos os candidatos, assim 
como a ata da reunião do Conselho devem ser encaminhadas a 
Superintendência de Gestão Educacional em envelope fechado, com ofício. 
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v. Divulgação do resultado final no portal Cidade do Conhecimento. 

 

 

8 RESULTADOS  

vi. Os resultados da seleção serão divulgados no portal Cidade do 
Conhecimento. 

 

9 PROGRAMAÇÃO INICIAL 

i. Intercâmbio na Finlândia. 
ii. Acompanhamento às escolas finlandesas. 
iii. Acompanhamento da rotina dos professores finlandeses. 
iv. Atividades Culturais. 
v. Elaboração de relatório de viagem (pedagógico e cultural). 

 

10 OS PROFESSORES SELECIONADOS DEVERÃO  

i. Fazer a documentação necessária para viagem (os custos são por conta do 
professor indicado). 

ii. O professor deverá tomar as vacinas indicadas para saída do país. 
iii. Não serão pagas gratificações extras para o período de viagem, nem 

tampouco para as atividades preparatórias para viagem que ocorrerão em 
período noturno ou finais de semana. 

iv. No retorno do intercâmbio, participar de um seminário avaliativo. 
v. No retorno do intercâmbio, apresentar os dados coletados no país do 

intercâmbio. 
vi. Ter, no mínimo, 90% de presença nas oficinas, atividades e aulas de língua 

inglesa oferecidas como parte do programa.  
vii. Participar de estande na Expo Educação 2020 relacionado ao Intercâmbio na 

Finlândia. 

 

 

Situações omissas serão discutidas pelo grupo da SM E, em conjunto com os 
chefes de núcleos e diretores das Unidades contempl adas para a viagem. 

 

Todas as ações do intercâmbio deverão ser registrad as em Ata. 


