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O que é a semana pedagógica?
A semana pedagógica é um momento que os profissionais
da escola podem se reunir para discutir aspectos
importantes do processo de ensino e aprendizagem, além
de discutir os passos que deverão ser dados no ano letivo.

Quais assuntos devem ser debatidos na
semana pedagógica?
É fundamental que a semana pedagógica
reflita sobre as singularidades e as
especificidades da educação do campo e em
especial da unidade escolar, ou seja, repense
quais são os problemas ou situações que
precisam ser mudadas ou melhoradas no
espaço escolar, porém é igualmente
necessário discutir as políticas de educação a
nível nacional, compreendendo a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular) e o DRC/MT
(Documento de Referência Curricular),
documentos que regem a educação brasileira
e mato-grossense.

Quais são os objetivos da semana pedagógica?
A semana pedagógica busca promover a formação
continuada dos profissionais da educação para que o
ensino e a aprendizagem melhorem, bem como os
índices de educação da unidade escolar. Assim, a
semana pedagógica vai suscitar discussões que vão
auxiliar os profissionais da educação nos seus
planejamentos ao longo do ano letivo.

Por que é necessário fazer um
levantamento de problemas dos
estudantes?
Para superar um problema educacional é
fundamental que façamos uma análise real do
problema. Dessa forma, poderemos criar
soluções para resolve-lo. Assim, a escola
deve fazer um levantamento dos problemas
de aprendizado dos estudantes, considerando
os dados de exames nacionais e estaduais
para auxiliar na análise e reflexão sobre como
resolver esses problemas.

Quais estratégias serão debatidas e adotadas
pelo conjunto da escola para superar
problemas de aprendizagem?
O trabalho em equipe é primordial para o
desenvolvimento da escola. Portanto, os
professores devem, coletivamente, construir
soluções
para
resolver
os
problemas.
Considerando o momento de pandemia que
estamos vivendo, a gestão deve ouvir os
profissionais da educação e acolhe-los, pois, para
construirmos uma pedagogia eficiente, é
necessário que nossos profissionais estejam com
suas próprias competências socioemocionais
desenvolvidas.

Por que os profissionais de educação devem trabalhar aspectos
socioemocionais dos estudantes?
As habilidades socioemocionais são fundamentais no mundo em que
vivemos. Conviver com o diferente, comunicar-se de forma não violenta
compreendendo as vivências do outro, é uma jornada necessária para
cada cidadão. Dessa forma, nossos profissionais devem estimular nos
estudantes a comunicação, a coragem, a ética, a liderança, humanizando
o espaço escolar a partir de uma discussão de pluralidade.

Qual é a importância da Parte Diversificada no currículo das escolas
do campo?
A Parte Diversificada PD (Ciências e Saberes do Campo) é uma área do
conhecimento que valoriza e ressalta os conhecimentos tradicionais
oriundos das populações que vivem do e no campo, portanto trata-se de
uma conquista para todos os estudantes, profissionais e comunidades
atendidas pelas escolas do campo do estado de Mato Grosso. A parte
diversificada foi incluída no currículo escolar no ano de 2019, é uma parte
fundamental e obrigatória do currículo e deve ser debatida na semana
pedagógica. É desejável que a PD Ciências e Saberes do Campo seja
trabalhada de forma inter e transdisciplinar, integrada aos demais os
componentes curriculares da base comum e considerando o contexto no
qual os estudantes e a unidade escolar está inserida.

Acolhida: Ao iniciar o ano letivo a equipe gestora, com apoio do
conselho deliberativo, precisa ter preocupação constante em manter
um nível de amistosidade, afinal esses profissionais conviverão por
todo um ano juntos e conviver num clima onde as pessoas se
respeitem e cresçam profissionalmente é indispensável. É desejável
que os profissionais se sintam acolhidos e seguros. Pensando assim,
estabelecer um tempo disponível para os primeiros encontros
pedagógicos, definir cronogramas de trabalho, criar um clima para
que todos se apresentem, alinhar as concepções de educação,
estabelecer um vínculo inicial e fazer alguns combinados são
extremamente interessantes.

Compartilhando ou até mesmo pensando junto com os
professores o planejamento do ano, inclusive o
Calendário escolar, prever avaliações internas, dias
reservados para o trabalho pedagógico coletivo e
atividades extracurriculares, formação continuada, entre
outros. A gestão da unidade escolar deve esclarecer
acerca do perfil das famílias atendidas, deixando
evidente a papel primordial que a escola ocupa na
comunidade onde está inserida. E com base no
regimento da escola, explicar como são combinadas as
regras e como funciona a divulgação de informações
administrativas e pedagógicas.

É necessário presentar como será realizado o atendimento
dos estudantes e da comunidade, que devem estar cientes
do funcionamento diferenciado e da organização da escola
nesse momento de pandemia. Os gestores devem evitar
aglomerações, garantindo a saúde de todos. Com todos
inteirados do funcionamento da unidade escolar, é hora de
pensar sobre as metas e o caminho que necessita ser
trilhado durante o ano letivo para atingí-las.

Abertura oficial: No dia 01 de
fevereiro, o Secretário de Educação,
Alan Porto, e a Secretária-adjunta de
Gestão de Pessoas da Seduc, Flávia
Emanuelle de Souza Soares, às 8
horas farão uma fala de abertura, via
internet, para iniciar a semana
pedagógica. As escolas que não
tiverem acesso à internet receberão
as informações através de vídeo ou
carta.

Formação do Google for Education:
Na quarta à tarde, dia 03, haverá uma
formação on-line para apresentar a
plataforma Google for Education. O
Google for Education é uma
plataforma educacional colaborativa
que possibilita às escolas, professores
e estudantes extrapolarem a sua
criatividade no uso da tecnologia em
sala de aula.

Diagnóstico e estratégias pedagógicas
A equipe gestora deve apresentar aos professores o
diagnóstico dos estudantes/turmas, a partir das avaliações
realizadas no ano de 2020. Como todos sabem as aulas
presenciais foram suspensas em 2020 como medida de
proteção aos estudantes, suas famílias e profissionais da
educação, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus
SARS-Cov-2 causador da grave doença Covid 19.

Conscientes do papel da educação na vida do
estudante, da importância da regularidade dos
estudos, do convívio social e da proximidade entre
professor-estudante para o sucesso do desempenho
escolar, é preciso pensar o ano de 2021 de uma
forma diferenciada. Assim, a equipe gestora e
professores devem elaborar estratégias pedagógicas
para auxiliar o estudante e potencializar ao máximo
seu desempenho escolar para que os mesmos
tenham suas necessidades pedagógicas supridas,
considerando neste momento mais do que nunca o
protagonismo do estudante e a participação da
família.

Apresentar índices de rendimento escolar
É importante realizar estudos dos índices de
rendimentos da Unidade Escolar mapeando as
disciplinas críticas e as defasagens relacionadas
ao processo de Ensino Aprendizagem. Neste
sentido, sugerimos:
• Apresentação e discussão dos Índices de
Aprendizagem (aprovação, retenção e evasão):
Indicadores do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica/Prova Brasil (IDEB), Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação
Diagnóstica 2020.

Baseando-se nos gráficos de rendimento,
sugerimos algumas orientações de pontos a serem
discutidos com o corpo docente durante a semana
pedagógica:
1 – Identificação dos componentes curriculares
críticos;
2 – Identificação dos alunos reprovados e as
possíveis causas da reprovação;
3 - Identificação dos alunos desistentes e as
possíveis causas;
4 - Planejamento das intervenções/projetos a
serem desenvolvidas para o ano de 2021 com o
intuito de melhorar a proficiência dos alunos, e
reduzir os índices de retenção e abandono.

Link ação 1: https://www.youtube.com/watch?v=tt-nrSYapXU
Link ação 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsxbgtJLS5k6GoI4wk-MU5IifCeptLoOU

PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA A PARTIR DOS RESULTADOS
DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 1
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:

Realizar estudos acerca do Documento de Referência
Currícular para Mato Grosso e Base Nacional Comum
Curricular para o Ensino Médio
Recomenda-se realizar estudo do Documento Referência
Curricular para Mato Grosso com ênfase no caderno das
concepções para a Educação Básica no que tange as
diversidades educacionais. Além disso é importante estar
atento quanto as orientações para o Ensino Médio contidas
na Base Nacional Comum, disponível no site da Seduc
http://www2.seduc.mt.gov.br.

O Currículo específico na educação do campo – Ciências e Saberes do Campo
Recomenda-se que a equipe gestora e os profissionais da escola façam a leitura do Caderno
Pedagógico da Educação do Campo, um material elaborado pela Coordenadoria da Educação do
Campo e Quilombola/Superintendência de Diversidades/Seduc com intuito de apresentar a Parte
diversificada da educação do campo, sua concepção teórica, como está estruturada na matriz, os eixos
de estudo, temas, habilidades, sugestões de atividades e possibilidades pedagógicas. Para além do
currículo e da parte diversificada é necessário conhecer e discutir outras temáticas que fortaleçam a
identidade de cada escola do campo em suas especificidades.

Pontos que podem ser abordados e discutidos:
• Defesa da educação pública e de qualidade para todos/as;
• Pedagogia da Alternância e organização do tempo escolar
• Desafios vivenciados pela comunidade/ou algum problema que aflige o local e que
precise de uma intervenção de todos para minimizar ou resolver;
• Avaliação das ações desenvolvidas no ano de 2020, e o planejamento para 2021;
• Reflexões sobre o território em que a escola está inserida e as relações sociais,
históricas, culturais, ambientais e de trabalho/produção/desenvolvimento sustentável
existentes;
• Parcerias com instituições de ensino e pesquisa como Universidades/ SENAR/
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMATER para
a promoção de cursos técnicos e de qualificação profissional para os jovens e adultos
estudantes da Educação do Campo.

Intervenções e planejamento na escola que queremos
Para a elaboração do planejamento do ano letivo 2021, é
importante que sejam considerados os estudos realizados
nos dias anteriores. Esses permitirão intervenções
pedagógicas para que haja melhoria no processo de ensino
aprendizagem, de forma a dirimir os problemas ou conflitos
pré-existentes relativos ao contexto educacional. Assim,
devem ser considerados:
Os principais problemas vivenciados no contexto da
unidade escolar (considerando as aulas não
presenciais em 2020 devido a Covid 19);
As causas prováveis para que os problemas existam ou
persistam;
Estratégias pedagógicas;
Protagonismo estudantil;
As especificidades da Educação do Campo;
As unidades escolares devem atender aos dispositivos
das orientações Curriculares das Diversidades
Educacionais: Leis 10.639/2003, 11.645/2008 e
11.340/2006.

Projeto Político Pedagógico (PPP)
Após as discussões a respeito da organização escolar, diagnóstico, documentos legais,
currículo, deve-se adequar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola em seus Marcos
Situacional, Conceitual, Operatório e o Plano de Ação Anual. A equipe gestora deve elaborar
um cronograma de reuniões para análise, discussão e atualização de forma a contemplar as
necessidades da escola e da comunidade. Lembre-se que o PPP é a identidade da escola,
gestores, profissionais e o público em geral precisa enxergar a unidade tal qual como ela se
apresenta, em suas características, anseios e necessidades, desta forma é desejável que o
mesmo seja revisitado e adequado a cada ano, para 2020/2021 é preciso ainda considerar a
pandemia causada pela Covid19 e as medidas tomadas pela escola e pelo estado como
forma de garantir o direito do estudante à educação e especialmente à vida.

Diretrizes e marcos normativos estaduais

Diretrizes e marcos normativos federais

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2013CEE/MT Dispõe sobre a oferta da Educação
do Campo, no Estado de Mato Grosso.

LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;

RESOLUÇÃO N. 157/02-CEE/MT
Regulamenta o Regime de Oferta de
Educação Básica em Salas Anexas para as
Escolas Públicas.

Resolução CNE/CEB nº 01, de 3 de abril de 2002, que
institui as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo, com base no Parecer
nº o 36/2001;
Parecer CNE/CEB nº 0 1, de 2 de fevereiro de 2006, o
qual estabelece dias letivos e normatiza atividades
para a aplicação da Pedagogia da Alternância nos
Centros Familiares de Formação por Alternância
(Ceffa);
Resolução CNE/CEB nº 02, de 28 de abril de 2008.
Estabelece diretrizes complementares, normas e
princípios para o desenvolvimento da Educação
Básica no Campo;
Decreto Federal nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009.
“Institui a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica e
disciplina a atuação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) no fomento a programas de formação inicial e
continuada;
Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
Resolução CNE/CEB nº 04, de 13 de julho de 2010,
que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica e demarca a Educação do
Campo como Modalidade de Ensino;
Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro de 2010,
que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e
o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (Pronera), destacando os princípios relevantes
para a Educação do Campo, tais como: o respeito à
diversidade, a formulação de projetos políticos
pedagógicos específicos, o desenvolvimento de
políticas para a formação de profissionais da
educação e a efetiva participação da comunidade e
dos movimentos sociais do campo.
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