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JUSTIFICATIVA 

 

  A Secretaria Municipal de Educação, tendo a necessidade de garantir o suporte técnico 

administrativos – pedagógico das unidades escolares tendo sua totalidade de 127 unidades escolares 

distribuídas em 16 unidade da zona urbana e 111 unidades escolares da zona rural. Dessa forma vale 

ressaltar que a necessidade da contração dos serviços de coffe break, para atender aos docentes e 

equipe técnica pedagógica durante as formações e aperfeiçoamentos dos profissionais de educação 

durante o planejamento. 

As necessidades de formação continuada de professores   têm   como   objetivo   elucidar   a   

dinamicidade, a   complexidade   e   a   mutabilidade das necessidades, formativas de professores a 

partir de um contexto escolar.  Busca ainda demonstrar como os professores expressam suas, 

necessidades como   estas   se   revelam   como   sendo   necessidades   formativas (ou   não) e   quais   

implicações   elas   trazem   para   o   trabalho   e   a   formação   docente   –   compreensões   necessárias 

ao campo, e às práticas formativas.  

A formação continuada se faz hoje um campo de múltiplos olhares e práticas que 

paradoxalmente se multiplicam e se perpetuam, sob discursos pouco, efetivos de desenvolvimento 

profissional, docente (DAY, 2001; GARCIA, 1998).  Sua estrutura historicamente   construída   sob   

modelos   e   programas   fechados   está   aquém   das   necessidades que os profissionais apresentam 

e das que se colocam como demandas do próprio sistema educacional, bem como daquelas 

necessidades que advém do contato relacional entre sujeito e realidade. 

A preocupação com as necessidades formativas dos professores não é nova.  Outros, em 

momentos diversos se atentaram a compreendê-las (BARBIER; LESNE, 1986; RODRIGUES; ESTEVES, 

1993;  RODRIGUES,  2006)  e  a  organizá-las  sob  diferentes   perspectivas.   Todas   sinalizam   para   

a   dificuldade   de   manejo   que   as   necessidades apresentam a priori, culminando na forma de 

apreensão, de percepção, de mensuração, de encaminhamentos de propostas sobre elas, 

    A contratação permitirá que a secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA, possa garantir à 

todas as condições adequadas tantos as formações continuadas, reuniões, palestras, conferências entre 

outras atividades professores e alunos na rede educacional. 
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No que se refere aos quantitativos do objeto ora licitado foram estimadas, pela Secretaria, 

levando em consideração as diversas solicitações ocorridas pelos gestores das unidades escolares. 

 

 Sem mais, nos dispomos quaisquer esclarecimentos, 

 
 

Pacajá/PA, 05 de setembro de 2022. 
 
Atenciosamente, 
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