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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.

POR QUE A ESCOLA DEVE ESTAR
ALINHADA PEDAGOGICAMENTE?
Em se tratando das escolas quilombolas é
fundamental que a semana pedagógica reflita
sobre as singularidades dessa modalidade, ou seja,
repense quais são os problemas ou situações
específicas 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?
O êxito de uma escola está na força de uma
equipe coesa. Portanto, a semana pedagógica é o
momento de alinhamento da equipe escolar para
solucionar problemas, enfrentar situações e
garantir a qualidade de atendimento aos
estudantes.

QUAIS ASSUNTOS DEVEM SER
DEBATIDOS NA 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
relacionadas à escola, 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 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
fortalecidas.

POR QUE OS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DEVEM TRABALHAR
ASPECTOS SOCIOEMOCIONAIS DOS
ESTUDANTES QUILOMBOLAS?
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
antirracista. Nas escolas quilombolas o trabalho
deve ser desenvolvido a partir do sentimento de
pertença, ancestralidade e coletividade, bases
das organizações quilombolas.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA PARTE
DIVERSIFICADA NO CURRÍCULO DAS
ESCOLAS QUILOMBOLAS?
A Parte Diversificada (Ciências e Saberes
Quilombolas) é uma área do conhecimento que
reforça e exalta os saberes construídos pela
comunidade em que a unidade escolar está
inserida. Logo, é uma parte fundamental do
currículo das escolas e deve ser debatida na
semana pedagógica, pois, embora seja uma área
específica, ela deve ser trabalhada de forma
transdisciplinar por todas as áreas do
conhecimento.

ATIVIDADES E
SUGESTÕES

ABERTURA OFICIAL (01/02 ÀS 8H)
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: GOOGLE FOR
EDUCATION / CLASSROOM (03/02
- PERÍODO VESPERTINO)
Na quarta à tarde, dia 03/02, 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.

ACOLHIDA
É possível abrir a semana com uma fala sobre as conquistas da escola
mesmo nesse momento de pandemia. É importante que os profissionais se
sintam acolhidos e seguros. O diretor e/ou coordenador podem abrir a fala
para que os profissionais relatem suas experiências relacionadas ao ano de
2020.
Esse é o momento de receber os profissionais com carinho, ouvindo suas
histórias e dando apoio, pois a escola é um espaço que deve estar em
constante processo de humanização. Para iniciar o espaço sugerimos que
seja escolhida uma música de esperança e superação que pode dar início a
acolhida.
A gestão da unidade escolar também deve esclarecer acerca do perfil das
famílias atendidas, deixando evidente o 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.
Os gestores deverão organizar este momento com professores e demais
funcionários da escola, evitando 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.

BALANÇO DO ANO LETIVO 2020, APRESENTAÇÃO
DE DIAGNÓSTICOS 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.
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 deve 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 o protagonismo do
estudante e a participação da família.
Dessa forma, poderão ser feitas identificações de quais são os
componentes curriculares mais críticos, dos estudantes retidos, as possíveis
causas da retenção, dos estudantes desistentes, as possíveis causas de
evasão e planejamento das intervenções/projetos a serem desenvolvidos
para o ano de 2021 com o intuito de melhorar a proficiência dos mesmos e
reduzir os índices de retenção e abandono. Pode ser feita 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 realizada em 2020.

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:

GRUPOS DE TRABALHO: A ESCOLA QUILOMBOLA
QUE QUEREMOS
A partir dos diagnóstico, é necessário pensar que modelo de escola os
profissionais querem construir. Os professores podem se dividir em
pequenos grupos para discutir alguns princípios da Educação Escolar
Quilombola e como eles estão sendo aplicados na escola. Sugerimos que a
discussão seja baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola, com os seguintes tópicos:
a)
b)
c)
d)

Memória coletiva;
Oralidade;
Negritude;
Cooperatividade.

Essa discussão tem como objetivo fortalecer a identidade da escola, realizar o
resgate e o pertencimento das práticas quilombolas com o intuito de
promover a valorização da territorialidade e da ancestralidade, familiarizando
os novos profissionais que chegarão na escola. Para essa atividade sugerimos
alguns textos:
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretrizes_nacio
nais_educacao_escolar_quilombola.pdf
Simone Rezende da Silva. Quilombos no Brasil: a memória como forma de
reinvenção da identidade e territorialidade negra. Disponível em:
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/08-S-Rezende.pdf
Documentário
Quilombos
no
século
XXI.
https://www.youtube.com/watch?v=CNhqvWJjGII

Disponível

em:

VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES ÉTNICORACIAIS
Ao longo do ano letivo é necessário promover ações que ressaltam a
importância das comunidades afrodescendentes africanas e brasileiras
através de mostras culturais, saraus, exposições de arte, cine debate,
teatro, músicas, culinária. Destarte, todos os componentes curriculares
devem estar envolvidos nessas atividades. Na semana pedagógica os
profissionais podem ler textos sobre negritude, ancestralidade e identidade
refletindo sobre esses temas. Além disso, é necessário fazer uma discussão
sobre a postura dos profissionais em sala de aula, compreendendo que
todos os agentes nas escolas quilombolas devem construir uma educação
antirracista que reforce o orgulho e auto estima dos estudantes negros.
Para essa discussão sugerimos alguns textos:
Kabengele Munanga. A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ea/v18n50/a05v1850.pdf
Nilma Lino Gomes. Educação, identidade negra e formação de
professores(as): um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a12v29n1.pdf
____. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos
currículos. Disponível em:
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf

OS JOVENS QUILOMBOLAS
O século XXI trouxe inúmeros desafios para as juventudes. O
fortalecimento das habilidades socioemocionais são fundamentais para o
pleno desenvolvimento dos nossos jovens. Considerando que os jovens
quilombolas possuem sonhos, desejos e metas, sugerimos um espaço para
reflexão sobre esses protagonistas partindo das questões: quais são os
desejos desses jovens, como a escola pode ampliar as perspectivas dos
jovens quilombolas, como trabalhar o projeto de vida, quais estratégias a
escola adota para fortalecer a identidade quilombola. Nessa atividade os
mediadores podem pedir aos profissionais da educação que relembrem as
suas juventudes, erros e sonhos, estabelecendo um paralelo com as
juventudes quilombolas de hoje. Nessa discussão podem ser feitas
reflexões sobre a tecnologia no cotidiano dos jovens e como a escola pode
trabalhar com ela para auxiliar o desenvolvimento dos mesmos. Nesse
sentido, alguns textos podem servir de subsídio para a discussão.
Aline Neves Rodrigues Alves. Juventude quilombola: projetos de vida,
sonhos comunitários e luta por reconhecimento. Disponível em:
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBDA8JL56/1/disserta__o_aline_neves_r_alves_21_12_2015.pdf
Zizele Ferreira dos Santos. Situações juvenis: juventudes e políticas
públicas no quilombo Morrinho em Poconé/MT. Disponível em:
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/1985/1/DISS_2016_Zizele%20Ferreira%20
dos%20Santos.pdf
Documentário
SerTão
jovem.
Disponível
https://www.youtube.com/watch?v=peFTTSe30h8

em:

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP
O ponto de partida para a edificação da identidade de cada escola é a
especificação de sua concepção de educação, o que possibilita a partir da
elaboração do Projeto Político Pedagógico-PPP uma organização
pedagógica das relações escolares pautadas no diálogo crítico e reflexivo
e nas experiências cotidianas dos seus partícipes, abarcando os seus
sonhos, anseios e vivências acumuladas. O PPP da escola quilombola
deve ser pensado e elaborado para ser indutor do processo participativo
vislumbrando a responsabilidade compartilhada dos membros da
comunidade escolar. Ele também deve ser um dos mecanismos de
mediação das diferenças, e promover a reflexão das questões do
racismo, dos conflitos em relação à terra, a importância do território, a
cultura, o trabalho, a memória e a oralidade. É preciso fazer uma reflexão
para que o PPP ecoe e mostre a identidade das escolas quilombolas. É
igualmente importante que a escola (re)pense tempos e espaços para
realizar a revisão do seu Projeto Político Pedagógico e verificar se em
seus marcos ele traz alinhado a identidade da escola quilombola, a
diversidade e a pluralidade de ideias, a fim de fortalecer e demarcar a
característica da especificidade do atendimento, bem como está sendo
realizado a organização em tempos de pandemia
Resolução normativa nº 002/2016-CEE/MT.
http://www3.cee.mt.gov.br/wmmostrarmodulo.aspx?
15,45,Componente+Arquivo

Disponível

em:

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC
A BNCC é um documento nacional de caráter normativo que define as
“aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BNCC, p. 7). Esse
é um documento fundamental que visa sistematizar o currículo do sistema
educacional brasileiro, evitando disparidades entre os diferentes Estados
da federação, seguindo os princípios de igualdade, diversidade e
equidade. É fundamental que o documento seja debatido na semana
pedagógica.
Base
Nacional
Comum
Curricular.
Disponível
em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_ver
saofinal_site.pdf

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DRC/MT
O Documento de Referência Curricular para o Estado de Mato Grosso
consolida as bases do currículo, alinhado às discussões da BNCC aos
aspectos sociais, econômicos e culturais do nosso estado. O texto orienta
as escolas do sistema de ensino Mato-Grossense a desenvolverem ações
no âmbito do ensino infantil e do fundamental. Esse documento possui um
espaço dedicado à Educação Quilombola no caderno Concepções para a
Educação Básica. Neste sentido, o DRC/MT segue as normas
estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola, bem como prima pela valorização da identidade e do
protagonismo dos estudantes quilombolas.
Documento
de
Referência
Curricular/MT.
Disponível
em:
https://sites.google.com/view/bnccmt/educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-eensino-fundamental/documento-de-refer%C3%AAncia-curricular-paramato-grosso

CIÊNCIAS E SABERES QUILOMBOLAS
A Parte Diversificada surge a partir das demandas regionais, locais,
sociais, culturais e econômicas de grupos que lutam por uma educação
que reconheça a identidade desses grupos, respeitando a diversidade de
cada um deles. Como foi dito, a base comum se constitui por saberes que
serão trabalhados em todo o território nacional e a Parte Diversificada
deve abranger os saberes circunscritos no espaço do estudante.
Considerando que a escola é um espaço que ressignifica e recria a
cultura e onde se reconstroem as identidades, é preciso valorizar as
próprias raízes e a Parte Diversificada subsidia esse processo. A Parte
Diversificada é composta pela área Ciências e Saberes Quilombolas, com
os eixos: Práticas em cultura e artesanato quilombola, Prática em técnica
agrícola e quilombola e Prática em tecnologia social. Portanto, constitui
um importante instrumento para manutenção dos saberes das
comunidades quilombolas. Sugerimos que sejam debatidas estratégias
didáticas que articulem os componentes curriculares da base comum e as
disciplinas de Ciências e Saberes Quilombolas.

CONHECENDO O CADERNO PEDAGÓGICO
QUILOMBOLA

Recomendamos que a equipe gestora e os profissionais da escola
apresentem o Caderno Pedagógico da Educação Quilombola, material
elaborado pela Coordenadoria da Educação do Campo e
Quilombola/Superintendência de Diversidades/Seduc com intuito de
apresentar a Parte diversificada da educação quilombola, sua concepção
teórica, como está estruturada na matriz, os eixos de estudo, temas,
habilidades, sugestões de atividades e possibilidades pedagógicas.

PLANEJAMENTO DE MOMENTOS DE ESTUDO
Na semana pedagógica a escola pode planejar momentos de estudos
voltados para as especificidades quilombolas que valorizem os modos de
ser da comunidade, as lutas, os saberes cosmológicos, podendo
programar sua hora atividade por área de conhecimento de forma que os
pares consigam se organizar para a realização desses momentos de
estudos e trocas ao longo do ano letivo. O diagnóstico da realidade
escolar poderá ser o ponto de partida para esse estudo, bem como o
DRC/MT, a Política Estadual de Educação e a BNCC. A gestão escolar
poderá planejar também estratégias junto ao seu corpo docente, de como
melhorar a qualidade do ensino ofertado, da proficiência dos estudantes e
dos índices das escolas quilombolas.

INTERVENÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
QUILOMBOLA QUE QUEREMOS
Para a elaboração do planejamento do ano letivo 2021, é importante que
sejam considerados os estudos realizados nos dias anteriores. Esses
estudos permitirão intervenções pedagógicas para que ocorra uma
melhora efetiva 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 juvenil;
As especificidades da Educação Escolar Quilombola considerando as
Diretrizes Curriculares Nacionais;
A incorporação da lei 10.639 no cotidiano escolar;
As Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais: Leis
10.639/2003, 11.645/2008 e 11.340/2006.
Orientações Curriculares da Diversidades Educacionais. Disponível
em:
http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/9418783/9589638/LIVRO+ORIE
NTACOES+CURRICULARES+DAS+DIVERSIDADES+EDUCACIONAIS+
com+ficha+catalografica-t6SXF86A.pdf/08fde3af-308c-5105-712cf14918b65a8e

Eu já não espero
sou aquele por quem se espera
Sou eu minha Mãe
a esperança somos nós
os teus filhos
partidos para uma fé que alimenta a vida
(...)
Amanhã
entoaremos hinos à liberdade
quando comemorarmos
a data da abolição desta escravatura.
Nós vamos em busca de luz
os teus filhos Mãe
(todas as mães negras
cujos filhos partiram)
Vão em busca de vida.
Agostinho Neto

