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O ORIENTATIVO
Apresentamos neste documento uma proposta de formação para o desenvolvimento da
semana pedagógica 2021 nas unidades escolares de Mato Grosso. O documento orienta
a equipe gestora a organizar um percurso formativo para o início do ano letivo, utilizando
para isso materiais digitais de fácil acesso e uso, com o objetivo de promover em cada
unidade escolar, por meio da reflexão/ação das práticas escolares, um planejamento que
vise a melhoria da aprendizagem dos estudantes.
O início da semana pedagógica está previsto para dia 01 de fevereiro e o seu
encerramento para o dia 05 do mencionado mês. Portanto, as instituições escolares
terão cinco dias para o desenvolvimento desta ação formativa, que contará com uma
carga horária de 20 horas.

APRENDIZAGEM EM FOCO
O ano letivo inicia com um desafio a mais para a comunidade escolar: desenvolver o
currículo pautado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Documento de
Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT). Para além disso, torna-se necessária a
realização de uma análise aprofundada dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das
unidades escolares.
Assim, é importante partir de um diagnóstico atualizado para elaborar objetivos
coerentes e metas atingíveis com estratégias adequadas para ressignificar as práticas
pedagógicas e de gestão, bem como os processos formativos dos profissionais da
educação. Recomenda-se ainda a análise da avaliação da aprendizagem dos estudantes
e os processos interventivos para a melhoria da aprendizagem.

ENTRE EM CONTATO!
semanapedagogica@educacao.mt.gov.br
ensino.fundamental@educacao.mt.gov.br
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AOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
Prezados educadores e gestores,
Este documento tem o intuito de auxiliá-los na organização de um percurso formativo
para o início do ano letivo das escolas da rede. São atividades simples, porém
importantes, compostas por 5 temas de 4 horas totalizando 20 horas para as escolas
que ofertam a Educação Infantil e as instituições escolares que ofertam o Ensino
Fundamental regular urbano.
No primeiro momento (dia 1), propõe-se a leitura e discussão do Orientativo Pedagógico
2021. É importante que toda a equipe da unidade escolar estude tal documento de modo
a assegurar que todos os profissionais compreendam a organização e funcionamento
das unidades escolares e assim, atuem de forma articulada na elaboração e execução
das ações a serem desenvolvidas. No segundo momento (dia 2), sugere-se a realização
de uma avaliação diagnóstica para obter uma sistematização dos resultados
educacionais de 2020 e organizar meios adequados para a elaboração de uma
intervenção pedagógica eficiente. No que diz respeito ao terceiro momento (dia 3),
recomenda-se um estudo do Projeto Político Pedagógico de 2020 visando identificar o
quê necessita ser atualizado no campo do diagnóstico - dimensão III - avaliação para
contemplar a realidade educacional vivenciada no ano vigente. O quarto momento (dia 4),
poderá ser utilizado para o estudo e discussão de metodologias ativas que contemplem
ferramentas digitais e construção de portfólio. Para o quinto momento (dia 5),
recomenda-se o desenvolvimento de uma oficina que auxilie os educadores na
elaboração do planejamento e avaliação no contexto das habilidades e competências.
Recomenda-se que as atividades aqui propostas sejam conduzidas pelo Coordenador
Pedagógico ou, em casos excepcionais, por outro profissional com experiência na área
da educação para gerir o processo formativo na escola.
Propomos que a equipe gestora faça leitura de todo o material a fim de que planeje, com
tempo, as sugestões de atividades, considerando os diferentes espaços da escola e os
materiais/recursos necessários. Enfatizamos que cada unidade escolar poderá seguir
essa programação ou realizar ajustes, de acordo com sua realidade, para que garanta a
elaboração, em tempo, dos documentos cuja construção e adequação iniciará com esta
ação.
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ACOLHIMENTO
Antes de iniciar as atividades da Semana Pedagógica é fundamental acolher quem está
chegando pela primeira vez e quem está voltando para a instituição, com uma recepção
inspiradora. Todos gostam de chegar em um lugar e se sentirem bem-vindos. Pensando
nisso, faça o possível para tornar o ambiente receptivo. Mensagens positivas de boasvindas e cartões com recados personalizados para a equipe, por exemplo, são opções
que podem demonstrar o cuidado para com os profissionais da unidade escolar.
Considerando o contexto atual vivido, sugere-se para esse momento
atividades/dinâmicas que contribuam para o desenvolvimento de competências
socioemocionais. Abaixo, disponibilizamos alguns links que poderão auxiliá-los a tornar
esse momento prazeroso e acolhedor.
Links para consulta:
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2123/9-passos-para-uma-boa-recepcao-daequipe-escolar
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/noticias/7-links-comdinamicas-de-grupo-para-a-sala-de-aula/
https://www.ibfeduca.com.br/shared/upload/acon_blog/17_2012_2951.pdf
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html?
gclid=CjwKCAiA9bmABhBbEiwASb35V_ajs5HSgoJ43PT-cQGGa9N9MV2sAvuwXxh5ExaOriK2mF-mvurTRoCOhAQAvD_BwE

ENTRE EM CONTATO!
semanapedagogica@educacao.mt.gov.br
ensino.fundamental@educacao.mt.gov.br
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EDUCAÇÃO
INFANTIL

1° MOMENTO
LEITURA DO GUIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 2020
Ação: Análise e discussão sobre o Guia do Coordenador Pedagógico 2020.
Objetivos:
Elaborar uma planilha de progressão dos objetivos de aprendizagens a serem
trabalhados no decorrer do ano letivo de 2021;
Discutir a fim de interpretar e compreender no coletivo as orientações descritas no
documento.
Sugestão de Desenvolvimento:
1) Fazer uma leitura minuciosa do documento de orientação pedagógica. Durante a
leitura, sugerimos que façam anotações e questionamentos a serem trabalhados no
segundo momento.
Sugerimos atenção à Síntese dos Objetivos de Aprendizagem que estão apresentadas
no Guia, pois elas deverão nortear todo o planejamento do trabalho docente.
Após a análise, caso ainda hajam dúvidas sobre o documento orientativo, sugerimos
encaminhá-las para o e-mail: ensino.fundamental@educacao.mt.gov.br.
2) De acordo com a organização estabelecida pelo Coordenador Pedagógico, cada
participante (professores, auxiliares de turma, auxiliar de desenvolvimento infantil e
outros profissionais que compõem o corpo docente da escola) expõe suas anotações e
dúvidas, que serão discutidas por todos em conjunto, expondo neste momento, suas
sugestões e ideias a fim de contribuir para o bom desenvolvimento e efetivação dos
temas abordados. É de suma importância a participação e contribuição de todos os
professores, visto que este será o documento que norteará as ações pedagógicas da
Unidade Escolar no ano letivo 2021.
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2° MOMENTO
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA REALIDADE ESCOLAR
Ação: Leitura e análise do DRC/MT: A avaliação na Educação Infantil.
Objetivos:
Conhecer as concepções que orientam o trabalho pedagógico na Educação Infantil –
Avaliação;
Elaborar e Orientar os professores quanto aos registros (Relatório descritivo e
Portfólio).
Sugestão de desenvolvimento:
1) Leitura do DRC/MT: A avaliação na Educação Infantil.
2) Neste momento, o Coordenador Pedagógico poderá apresentar o tema de forma
expositiva, com modelos que exemplifiquem como se dará na prática tais ações. Como
ação complementar neste momento, sugere-se a leitura das Orientações para os
Registros da Avaliação na Etapa da Educação Infantil.
3) Em grupos, duplas ou individualmente, os participantes deverão, com orientação do
coordenador pedagógico, elaborar um relatório (hipotético) descritivo sintetizado,
apresentando os objetivos utilizados, resultados obtidos e proposta de intervenção (caso
necessário).
Orientações:
Sobre a elaboração do registro por meio do Portfólio: O Coordenador Pedagógico deverá
apresentar um passo a passo de como montar o Portfólio, tendo como documento base
o Orientativo para portfólio virtual (2020), com objetivo de auxiliar o professor a organizar
seus registros.
OBSERVAÇÃO: Os Links abaixo são de materiais que podem contribuir para a realização
das avaliações.
DRC/MT: https://drive.google.com /file/d/1e5kVi-RChfo5Zrt0r_Zf6SdIiQ3YgIlL/view
Cadernos Pedagógicos:
https://sites.google.com/view/bnccmt/educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-e-ensinofundamental/cadernos-pedag%C3%B3gicos
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3° MOMENTO
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – PPP (Diagnóstico da realidade
escolar - dimensão III – Avaliação)
Ação: Inserção de ajustes e/ou atualizações no PPP no campo do diagnóstico –
dimensão III – Avaliação a partir da ação realizada no segundo momento da semana
pedagógica (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA REALIDADE ESCOLAR).
Objetivos:
Refletir sobre o diagnóstico da realidade escolar e sua pertinência no Projeto Político
Pedagógico;
Motivar os profissionais da educação a participarem da revisão do PPP;
Realizar a leitura e ajustes no PPP/Conhecer o PPEAE-2020.
Sugestão de desenvolvimento:
1) No grande grupo, sortear três pessoas, para que possam comentar sobre a necessidade
ou não dos apontamentos realizados nos dois primeiros momentos constarem no PPP da
unidade escolar. Para tal, o facilitador deve imprimir para leitura as atividades realizadas no
primeiro bloco, referentes ao diagnóstico da realidade.
2) Assista ao vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WVp2qC8HGAQ,
em seguida estabeleça um paralelo entre o que é proposto no vídeo e sobre como foi ou
está sendo elaborado o PPP da escola.
3) Organizar os profissionais em grupos que receberão uma parte do texto do PPP (anexo
III) para realizar a leitura e elaborar propostas de ajuste na redação. Nesta etapa, torna-se
relevante a observação perante o que consta no PPP e o que é previsto no DRC/MT, com
intuito de perceber o quanto esses documentos dialogam entre si.
4) Elencar os desafios apresentadas pelo grupo para o reajuste do PPP. Existe
necessidade formativa sobre como elaborar o PPP e materializar os passos para a
implantação do novo currículo no cotidiano da escola?
5) O coordenador Pedagógico deverá apresentar aos participantes o PPEAE 2020.
OBSERVAÇÃO:
Este link é de material que pode contribuir para a realização das atividades desse tema:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/dia_discussao_projeto_p
edagogico_v_prof.pdf

7

4° MOMENTO
FERRAMENTAS DIGITAIS
Ação: Utilização de ferramentas digitais a serem adotadas pela Unidade Escolar.
Objetivos:
Refletir sobre a prática docente e suas adaptações decorrentes da pandemia;
Alinhar e padronizar o uso das ferramentas digitais que melhor irão atender a
unidade escolar.
Sugestão de desenvolvimento:
1) Leitura do texto “Principais Desafios para a Inclusão dos Docentes da Rede Pública no
Contexto das Tecnologias da Informação e Comunicação” disponível na plataforma da
Aprendizagem conectada¹.
2) Apresentação da plataforma “Google Classroom”² que poderá ser adotada nas
unidades escolares para o ano letivo 2021. Esta plataforma é mais uma opção aos
profissionais da educação, podendo ser utilizadas a Plataforma Teams, Whatsapp e/ou
outra plataforma que tenha sido adotada na Unidade Escolar (Cartilha própria).
3) Análise das Ferramentas digitais já utilizadas pela escola no ano letivo 2020. Após
análise, os participantes, orientados pelo Coordenador pedagógico, deverão avaliar e
escolher qual ferramenta digital que irá melhor atender as demandas da Unidade Escolar.
Sugerimos alguns questionamentos para essa escolha:
Qual Ferramenta é mais acessível para os estudantes e mais se identifica com a
realidade da escola? Qual ferramenta os professores tiveram menos dificuldades na
utilização? Quais reclamações e/ou elogios podem ser pontuados em se tratando da
ferramenta utilizada pela unidade escolar no ano letivo 2020?
Sugestão de Leitura: Metodologias ativas para uma educação Inovadora (Moran, 2017)

¹Texto disponível em: http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/orientacoes
professores/formação)
² Tutorial sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=zcgTgrTfKU8

(orientações

aos
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5° MOMENTO
OFICINA: COMO PLANEJAR
COMUM CURRICULAR

CONTEMPLANDO A BASE NACIONAL

Ação: Planejamento Docente para as aulas não presenciais.(Metodologia e Ferramentas)
Objetivos:
Orientar o planejamento docente, levando à reflexão do momento pandêmico em
que estamos vivenciando, visando a interação entre estudante, família e escola.
Sugestão de desenvolvimento:
1) Apresentar o projeto Conta pra mim ³ O que é? Como Funciona? Visto que a família
sempre foi a grande aliada da Educação, neste momento de aulas não presenciais, esses
laços precisam ser reforçados e o projeto Conta pra mim do Ministério da Educação tem
como objetivo a ampla promoção da Literacia Familiar.
2) Sugerir o uso do App GraphoGame, não apenas neste momento de aulas não
presenciais, como também quando e se houver o retorno das aulas presenciais.
“O GraphoGame ajuda os estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do ensino
fundamental a aprender a ler as primeiras letras, sílabas e palavras, com sons e
instruções em português brasileiro. O jogo é especialmente eficaz para crianças que
estão aprendendo as relações entre letras e sons. Tudo isso sem anúncios e totalmente
off-line!” (texto extraído do site alfabetizacao.mec.gov.br).
3) Elaborar juntamente com o Coordenador Pedagógico, um guia de orientações aos pais
(por turma), pois estes serão seus ‘auxiliares” nesse processo. Neste Guia poderá conter:
As ações que deverão ser desenvolvidas pelo estudante com o apoio da família para
cada semana.
Explicações de como as atividades poderão ser realizadas em casa (sugestão de
horário, materiais, etc)
Divulgação dos contatos (e-mail e/ou telefone) da professora e auxiliares
responsáveis pela turma, bem como, os horários em que estarão disponíveis para
esse atendimento.
Cronograma contendo: Datas em que cada atividade deverá ser realizada/ sugestão
de tempo a ser disponibilizado para realização da atividade proposta/datas das
entregas das atividades dos estudantes para a professora.
Tais ações visam auxiliar na interação entre os estudantes, a família e a escola.
4) Adequação do Planejamento docente às aulas não presenciais.
Sugestão: Roteiro semiestruturado e/ou Aulas Invertidas
(Alguns textos sobre o tema aulas invertidas estão disponíveis na plataforma da
aprendizagem conectada)

³ CONTA PRA MIM: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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ENSINO
FUNDAMENTAL

1° MOMENTO
LEITURA E DISCUSSÃO DO ORIENTATIVO PEDAGÓGICO 2021
Ação: Leitura do Orientativo Pedagógico 2021. O Orientativo pedagógico 2021 é um
documento que propõe orientar a comunidade escolar, quanto aos procedimentos
pedagógicos para 2021, no que se refere ao Continuum curricular 2020/2021, parte
complementar e habilidades foco.
Objetivos:
Ler, discutir e compreender o Orientativo Pedagógico 2021.
Sugestão de desenvolvimento:
O corpo docente poderá fazer a leitura do Orientativo, em grupos menores, anotar as
dúvidas e depois saná-las através da discussão em plenária.
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2° MOMENTO
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA REALIDADE ESCOLAR
Ação: Análise das avaliações interna e externas da unidade escolar. É imprescindível que
gestores e educadores olhem para o passado e avaliem se o trabalho realizado no ano
anterior alcançou o que era esperado. Logo, a apresentação de dados retroativos à
equipe deve estar presente na Semana Pedagógica.
Objetivos:
Analisar os dados da avaliação diagnóstica aplicada em 2020 e o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) dos anos anteriores;
Refletir possíveis formas de intervenções pedagógicas que possam sanar as
dificuldades dos estudantes.
Sugestão de desenvolvimento:
1) Analisar a evolução (2013, 2015, 2017 e 2019) do IDEB, do fluxo escolar e da
aprendizagem dos estudantes da escola;
2) Elencar os componentes curriculares que os estudantes apresentam maiores desafios
de aprendizagem;
3) Elaborar plano de intervenção pedagógica.
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3° MOMENTO
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
(Diagnóstico da realidade escolar- dimensão III – Avaliação)

–

PPP

Ação: Inserção de ajustes e/ou atualizações no PPP no campo do diagnóstico –
dimensão III – Avaliação a partir da ação realizada no segundo momento da semana
pedagógica (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA REALIDADE ESCOLAR).
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento produzido com toda a comunidade
escolar e tem como finalidade registrar os objetivos e propósitos educacionais da escola.
Esse projeto deve ser revisto anualmente para que sejam realizados os ajustes
necessários.
E novamente reforçamos: em tempos de transição e implementação da BNCC, essa
revisão do PPP não pode ficar de fora da Semana Pedagógica!
Objetivos:
Refletir sobre o diagnóstico da realidade escolar e sua pertinência no Projeto Político
Pedagógico;
Revisar pontos pertinentes do PPP no campo do diagnóstico – dimensão III Avaliação e realizar as alterações, que o grupo julgar necessárias.
Sugestão de desenvolvimento:
1) Dividir em grupos, onde cada um receberá uma parte do texto do PPP (Anexo III) para
realizar a leitura e elaborar propostas de ajuste na redação. Nesta etapa, torna-se
relevante a observação do que consta no PPP e o que é previsto no DRC/MT, no
Regimento Escolar, nos Planos de Gestão anteriores, nas análises dos resultados
alcançados, com intuito de
perceber o quanto esses documentos dialogam entre si.
2) Utilizar as informações levantadas nos dois primeiros momentos para atualizar o
diagnóstico do PPP.
3) Recompor o grande grupo, apresentar para os demais colegas as propostas de ajustes
no PPP.

13

4° MOMENTO
FERRAMENTAS DIGITAIS E PORTFÓLIO
Ação: Utilização de ferramentas digitais e criação de portfólio.
Ferramentas digitais: O uso da tecnologia e suas ferramentas digitais além de auxiliar de
forma prática o processo de ensino/aprendizagem em sala de aula, se mostrou mais que
necessário neste momento, pois a aquisição de competências digitais melhora o
desempenho dos estudantes de modo geral, e principalmente à distância com aulas não
presenciais devido à pandemia, visto que ela transformou a forma como vivemos, nos
relacionamos, nos comunicamos e, consequentemente, a maneira como ensinamos e
aprendemos. Produções diversas podem ser feitas pelo celular, tablet ou computador de
forma a enriquecer as aulas com produções independentes dos próprios estudantes
como: vídeos, fotos, podcasts entre outros.
Portfólio: O Portfólio consiste num dossiê dos trabalhos e atividades realizados pelo
docente durante um determinado período ao longo de um bimestre, semestre ou de um
ano letivo por exemplo.
Segundo a BNCC, na página 39, “é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as
aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de
todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de
diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas
crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar
a progressão ocorrida...” Nessa perspectiva é imprescindível seu uso.
Objetivos:
Compreender a tecnologia e uso de suas ferramentas digitais em sala de aula como
um importante instrumento auxiliador no desenvolvimento do processo de
ensino/aprendizagem dos estudantes;
Aperfeiçoar as ações didático/pedagógicas através das ferramentas digitais de
modo a alcançar a efetividade do processo de ensino e de aprendizagem;
Implementar a construção do portfólio de forma a ajudar o professor a desenvolver a
habilidade de avaliar seu próprio trabalho e desempenho, além de oportunizar a
documentação e registro de forma sistemática e reflexiva.
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4° MOMENTO
Sugestão de desenvolvimento:
Ferramentas digitais
1) Sortear três profissionais para que comentem sobre suas experiências com as
ferramentas digitais adotadas nas aulas interativas.
2) Logo após os comentários dos profissionais escolhidos, deverá ser apresentada uma
proposta de quais ferramentas digitais poderão ser utilizadas na unidade escolar.
Sugestões de ferramentas digitais que poderão facilitar as aulas não presenciais: Google
Classroom, Microsoft Teams, Google Meet, GoCongr, Trello entre outros.
3) Divida os profissionais em 5 grupos de modo a sortear uma ferramenta digital para
cada grupo, pesquisando e explicando sua funcionalidade aos demais profissionais.
Sugestão de pesquisa: Manual plataforma Microsoft Teams, disponível na página da
Aprendizagem Conectada, um passo a passo em forma de vídeo tutorial.
www.aprendizagemconectada.mt.gov.br
Portfólio
1) Leitura e discussão do Orientativo para Portfólio Virtual dos professores.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/documents/14069491/15299000/Portfol
io.pdf/c572de82-0e31-e41f-9b6b-b3f3d6809b47
2) Explanação de um portfólio com todos os itens que deve conter.
3) Criação de um portfólio da semana pedagógica (deixar para o último dia).
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5° MOMENTO
OFICINA – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: COMO PLANEJAR E
AVALIAR O TRABALHO PEDAGÓGICO
Ação: Desenvolvimento de uma oficina sobre a importância de planejar e avaliar por
competências e habilidades.
Sugere-se que a unidade escolar reserve o último dia da semana pedagógica para a
elaboração de uma oficina para tratar da importância da elaboração do planejamento e
da avaliação da aprendizagem. Sabe-se que a BNCC apresenta o currículo pautado no
desenvolvimento de competências e habilidades. Para que o estudante consolide as
competências propostas pela BNCC, bem como as suas respectivas habilidades, é
preciso a reformulação de um planejamento que atenda a essa nova realidade. Assim, é
preciso que os educadores compreendam a estrutura de uma habilidade (processo
cognitivo, objeto de conhecimento e modificador) para organizar a proposta pedagógica
neste viés.
Objetivos:
Superar a elaboração do planejamento pautado apenas nos conteúdos;
Fomentar a elaboração do planejamento escolar pautado nas competências e
habilidades previstas pela BNCC;
Discutir o processo avaliativo a partir do desenvolvimento das competências e
habilidades.
Sugestão de desenvolvimento:
Inicialmente propor a leitura de um texto acadêmico/científico que versa sobre o
planejamento e a avaliação no contexto das competências e habilidades. Sugerimos a
leitura do artigo⁴: “A Trajetória das Competências e Habilidades em Educação no Brasil:
das avaliações em larga escala para as salas de aula”, disponível em PDF na web.
Recomendamos também que seja realizado um estudo dos documentos
“ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE AVALIAÇÃO POR HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS”, encaminhados às escolas pela Secretaria Adjunta de Gestão
Educacional no dia (14/07/2020). Para compreender os conceitos e a estrutura dos
termos competência e habilidades, orienta-se que seja realizado um estudo do tópicos 2
e 3 de tais documentos, a saber:
2. AVALIAÇÃO POR HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS e 3. ESTRUTURA DA HABILIDADE.
⁴ Link para acesso ao artigo: https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/951

16

5° MOMENTO
Sugestão de desenvolvimento (continuação):
Na sequência, sugerimos que os educadores se organizem em pequenos grupos (de
preferência por componente curricular) para a construção de um planejamento que
atenda as diretrizes da BNCC. É importante que seja reservado um momento para a
socialização dos planejamentos elaborados pelos professores.
Sugestões de link para consulta:
https://www.scielo.br/pdf/aval/v20n2/1414-4077-aval-20-02-00443.pdf
https://fundacao-itau-social-producao.s3.amazonaws.com/files/s3fspublic/biblioteca/documentos/publicacao_avaliacaoeaprendizagem_06.2014.pdf
http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras-e-convenios/catedra-de-educacaobasica/ciclo-acao-e-formacao-do-professor/planejamento-e-avaliacao-13-deabril/planejar-e-avaliar-para-o-desenvolvimento-de-competencias
https://www.profseducacao.com.br/2020/11/26/habilidades-e-competencias-comoavaliar-em-tempos-de-pandemia/
https://diversa.org.br/planejamento-escolar-inclusivo-repensando-pratica-no-inicio-anoletivo/?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_2eJKsEuiTiYGPR93GdT236PJfpZ2e2tsgODtw8n9fcyvz7xl9UCxoCVSEQAvD_BwE
https://www.provafacilnaweb.com.br/blog/bncc-e-as-avaliacoes-como-adaptar-asrotinas/
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/avacom.html
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RECOMENDAÇÕES FINAIS
Este material foi elaborado pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Educação Infantil para auxiliar as unidades escolares na realização da
Semana Pedagógica.
Cada instituição de ensino, a partir de sua realidade fará ajustes nas orientações
apresentadas de acordo com suas necessidades.
O percurso formativo previsto neste documento será certificado pelo módulo
GFO/SigEduca. Para tanto, o Coordenador Pedagógico de cada unidade escolar deverá
inserir o projeto no GFO, considerando que cada “MOMENTO” constitui uma temática e a
presença dos profissionais nas 4 h previstas para cada momento trabalhado, deve ser
registrada por meio da inscrição dos participantes e do registro de frequência. Em caso
de dúvida, utilizar o Manual de inserção do GFO.
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ANEXOS

I-PLANO DE AÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação

Responsável

Acolhimento dos profissionais
da unidade escolar
Ação 1: Leitura do Guia do
Coordenador Pedagógico.

Equipe Gestora

Guia do Coordenador Pedagógico 2020

Ação
2:
Conhecer
as
concepções que orientam o
trabalho
pedagógico
na
Educação Infantil – Avaliação.

Coordenador
pedagógico

DRC/MT
Orientativo para portfólio
virtual (2020)

Equipe Gestora
e professores

Livro: Metodologias ativas para uma
educação Inovadora (Moran,2017)
Texto
disponível
em:
http://www.aprendizagemconectada.mt.g
ov.br/orientacoes
Texto “Principais Desafios para a Inclusão
dos Docentes da Rede Pública no
Contexto das Tecnologias da Informação
e Comunicação” disponível na plataforma
da Aprendizagem conectada.
Tutorial
Google
Classroom:
https://www.youtube.com/watch?
v=zcgTgrTfKU8&feature=emb_logo

Coordenador
pedagógico

DRC/MT
disponível
em:
https://sites.google.com/view/bnccmt/
educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-eensino-fundamental/documento-derefer%C3%AAncia-curricular-paramato-grosso
CONTA
PRA
MIM:
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contap
ramim

Ação 3: Apresentação de
ferramentas digitais a serem
adotadas
pela
Unidade
Escolar.

Ação
4:
Orientar
o
planejamento
docente,
levando à reflexão do
momento pandêmico em
que estamos vivenciando,
visando a interação entre
estudante, familia e escola.

Recurso Material
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II-PLANO DE AÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ação

Responsável

Recurso Material

Acolhimento dos profissionais da
unidade escolar
Ação 1: Leitura do Orientativo
Pedagógico 2021

Equipe Gestora

Orientativo Pedagógico

Ação 2: Analisar os dados da
avaliação diagnóstica 1 aplicada em
2020 e o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica) dos anos anteriores
Ação 3: Refletir possíveis formas de
intervenções pedagógicas que
possam sanar as dificuldades dos
estudantes.

Coordenador
pedagógico e
professores

Boletim Escolar e
Painel da Avaliação Diagnóstica

Coordenador
pedagógico e
professores

Manual
plataforma
Microsoft
Teams disponível na página da
Aprendizagem Conectada, um
passo a passo em forma de vídeo
tutorial.
www.aprendizagemconectada.mt.
gov.br
Portfólio 1)
Leitura e discussão do Orientativo
para
Portfólio
Virtual
dos
professores.
http://www.aprendizagemconecta
da.mt.gov.br/documents/1406949
1/15299000/Portfolio.pdf/c572de
82-0e31-e41f-9b6bb3f3d6809b47

Ação 4: Compreender a tecnologia
e uso de suas ferramentas digitais
em sala de aula como um
importante instrumento auxiliador
no desenvolvimento do processo
de
ensino/aprendizagem
do
estudantes;
Ação 5: Aperfeiçoar as ações
didático/pedagógica através das
ferramentas digitais de modo a
alcançar a efetividade do processo
de ensino e de aprendizagem;
Ação 6: Implementar a construção
do portfólio de forma a ajudar o
professor
a
desenvolver
a
habilidade de avaliar seu próprio
trabalho e desempenho, além de
oportunizar a documentação e
registro de forma sistemática e
reflexiva.
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II-PLANO DE AÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ação

Ação 7: Fomentar a
elaboração do planejamento
escolar pautado
nas competências e
habilidades previstas pela
BNCC.

Responsável

Recurso Material

Coordenador
pedagógico e
professores

https://www.scielo.br/pdf/aval/v20n2/141
4-4077-aval-20-02-00443.pdf
https://fundacao-itau-socialproducao.s3.amazonaws.com/files/s3fspublic/biblioteca/documentos/publicacao
_avaliacaoeaprendizagem_06.2014.pdf
http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras
-e-convenios/catedra-de-educacaobasica/ciclo-acao-e-formacao-doprofessor/planejamento-e-avaliacao-13de-abril/planejar-e-avaliar-para-odesenvolvimento-de-competencias
https://www.profseducacao.com.br/2020
/11/26/habilidades-e-competenciascomo-avaliar-em-tempos-de-pandemia/
https://diversa.org.br/planejamentoescolar-inclusivo-repensando-pratica-noinicio-ano-letivo/?
gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_2eJK
sEuiTiYGPR93GdT236PJfpZ2e2tsgODtw8n9fcyvz7xl9UCxoCVSEQAvD_BwE
https://www.provafacilnaweb.com.br/blog
/bncc-e-as-avaliacoes-como-adaptar-asrotinas/
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionari
o/verbetes/avacom.html
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III-PPP
PPP > 1 - MARCO SITUACIONAL > 1.5 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
> 1.5.3 - DIMENSÃO III – AVALIAÇÃO
1.5.3 - Dimensão III Avaliação

Roteiro dos aspectos a considerar
para a atualização do texto no PPP

1.5.3.1
Análise
do
Monitoramento do processo
de aprendizagem dos alunos
- Diário Eletrônico.

O que deve ser considerado na redação deste
subtópico: Verificar se os professores registraram o
processo avaliativo dos estudantes no diário eletrônico.
Analisar se os dados registrados são condizentes com o
conteúdo trabalhado em sala de aula e com o processo
efetivo de avaliação realizado pelo professor.

1.5.3.2
mecanismos
dos alunos.

O que deve ser considerado na redação deste
subtópico: Destacar se os professores fizeram/fazem uso de
diferentes atividades para avaliar os alunos (provas, trabalhos,
seminários). Enfatizar a importância de que a atribuição de
notas ou conceitos seja discutida entre todos os professores.
Assegurar que as decisões sobre a retenção ou progressão
de estudantes sejam discutidas por todos os professores.

Análise
dos
de avaliação

1.5.3.3 - Análise dos acesso e
compreensão
dos
indicadores
oficiais
de
avaliação.

1.5.3.4 - Análise da avaliação
do trabalho dos profissionais
da escola.

O que deve ser considerado na redação deste
subtópico: Refletir sobre as estatísticas educacionais
produzidas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação) ou pela
SEDUC sobre o desempenho da escola e da rede escolar da
qual faz parte (tais como taxas de evasão, abandono,
distorção entre idade e série, avaliações de aprendizagem,
etc.). Analisar o significado desses indicadores na escola,
visando o desenvolvimento de uma proposta de intervenção
pedagógica com base nos resultados das avaliações externas
e internas.
O que deve ser considerado na redação deste
subtópico: Sugere-se que seja efetuado na escola algum
procedimento formalizado para avaliar as ações realizadas
durante o ano por todas as pessoas que trabalham na
instituição. A equipe precisa entender que é necessário
formalizar o procedimento de avaliação do trabalho de todos
os profissionais da escola, permitindo que as pessoas opinem
sobre como melhorar os resultados obtidos na unidade
escolar.
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IV-PLANO DE INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA
Os resultados da Avaliação Diagnóstica 1 serão o ponto de partida para o planejamento
das intervenções pedagógicas continuum curricular 2020/2021. Neste sentido, são
descritas abaixo as ações que devem ser desenvolvidas durante a Semana
Pedagógica/2021 e, que, subsidiarão a elaboração de um plano de intervenção:
Ação
Ação 1: Socializar e
analisar os painéis dos
resultados da Avaliação
Diagnóstica 1 com a
equipe de profissionais
da
unidade
escolar
evidenciando
o
percentual
de
não
acertos superiores a 50%.

Responsável

Equipe
gestora

Período

01 a 05/02/2021

Recurso Material

Vídeo explicando como manusear
os painéis disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ttnrSYapXU

Vídeo para compreender o
planejamento
das
ações
interventivas
no
continuum
curricular e para preencher o
plano de intervenção pedagógica
disponível em:

Ação 2: Identificar as
habilidades
em
que
obtiveram percentual de
não acertos superiores a
50%
e
elaborar
proposições interventivas
a fim de aumentar os
índices de acertos das
habilidades avaliadas.

Professores e
equipe gestora

Ação
3:
Analisar
e
homologar
Plano
de
intervenção pedagógica.

Equipe
gestora

08 a 19/02/2021

Plano de intervenção pedagógica
elaborado pelos professores.

Ação 4: Inserir o plano de
intervenção pedagógica,
em anexo, no sistema
SigEduca/GPO/PPP.

Equipe
gestora

A definir

Plano de intervenção pedagógica
homologado pela equipe gestora.

Ação
5:
Analisar
e
homologar o plano de
intervenção pedagógica.

Técnicos da
SUEB e da SUDE

A definir

Plano de intervenção pedagógica
homologado.

01 a 05/02/2021

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLsxbgtJLS5k6GoI4wkMU5IifCeptLoOU
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