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Melhoria da qualidade com igualdade  
e equidade para todos  

Foco CGEB – Aprendizagem dos alunos 

Princípio da Política  

Educacional 



Ação 1: Resgatar a centralidade do Currículo. 

• “Habemus” Currículo 

• O Currículo é orientador  
da prática: 

 Atividades 

 Programas 

 Recursos pedagógicos 



Ação 3: Reafirmar a importância 
da progressão continuada para garantir 
que todos os alunos aprendam ao longo 
do percurso escolar. 

3.2 Garantir as atividades de reforço, 
recuperação, materiais e recursos de 
apoio ao seu desenvolvimento. 



Ação 4: Usar as TIC como recurso 
pedagógico auxiliar para desenvolver 
as competências e habilidades previstas 
no Currículo. 



• Atividades Intensivas 

• Processo do Nivelamento 

• Recuperação Contínua 

• Aventuras do Currículo+ (Novo!) 

Mecanismos de apoio utilizados 

nas escolas do PEI 



1. Apresentação: 

 Projeto Aventuras Currículo+ 



Consiste em uma ação de recuperação 
contínua da aprendizagem em 10 semanas, 
para alunos dos Anos Finais do EF ao Ensino 
Médio, em que competências e habilidades 
estruturantes, em Língua Portuguesa e 
Matemática,...  

Aventuras Currículo+ 



...são trabalhadas de forma lúdica, 
utilizando recursos pedagógicos digitais 
e narrativa gameficada. 



Resolução do  

Aventuras Currículo+ 

Resolução SE-11, de 17/03/2015 
Institui o Projeto Aventuras Currículo+  
nas escolas da rede estadual de ensino  

e dá providências correlatas. 



Considerações 

i. indicadores de aprendizagem do 6º ao 9º ano 
EF e da 1ª à 3ª série do EM demonstram que, 
embora alfabetizados, alunos apresentam 
muitas dificuldades em LP e Matemática; 

ii.A Avaliação da Aprendizagem em Processo – 
AAP oferece importantes subsídios; 



iii. Os alunos aprendem de formas diversas  
e em ritmos distintos; 

iv. Não existe aluno incapaz, e que variadas 
condições e diferentes caminhos devem  
ser disponibilizados; 



v. Relevância pedagógica dos recursos 
digitais pedagógicos disponibilizados 
na Plataforma Currículo+ para o 
engajamento e a motivação dos alunos 
para aprender. 



1. Aventuras Currículo+ como mais uma 
ação dentro da estratégia de reforço e 
recuperação da Secretaria da Educação; 

2. Adesão das escolas. 

Premissas 



• Uma “narrativa macro” com três 
“subnarrativas”, de acordo com a faixa 
etária: 

 6º - 7º anos; 

 8º - 9º anos; 

 1ª - 3ª séries. 

• Atividades = “missões”; 

Sobre as Atividades 



• As missões são compostas por atividades 
com tecnologia + atividades impressas + 
orientações ao professor;  

• Construção com 24 PCNP da rede  
e especialistas; 

• Implementação pressupõe atuação  
do professor. 



Trailer do Aventuras 



• 10 semanas – 20 aulas (50 min. cada); 

• Interação professor-aluno – premissa 
central; 

Implementação 



• Identificação dos alunos a partir da AAP, 
Avaliação Bimestral, desempenho no 
Processo de Nivelamento; 

• Organização da turma: escola define 
junto com equipe de acompanhamento 
de acordo com as necessidades dos 
alunos e infraestrutura disponível; 

• Atribuição de aulas: não haverá.  



Diretor da unidade escolar deve comunicar à 
diretoria de ensino até 13/05: 

• Quais turmas (9 dígitos de acordo com GDAE) 
e disciplinas que serão inscritas no projeto; 

• Confirmação dos dados do professor (nome 
completo, CPF, e-mail) e disciplina e dados do 
PCG que acompanhará o projeto. 

Adesão e indicação  

da(s) turma(s) 



• Será realizada a distância, durante a 
semana que antecede o início das aulas 
do Projeto; 

• Formato autoinstrucional; 

• Vídeos, textos. 

Orientação Técnica  

aos Professores 



Acompanhamento 

• Para acompanhar e avaliar o andamento 
pedagógico do Projeto Aventuras Currículo+, 
o dirigente regional de ensino deverá instituir 
uma equipe de acompanhamento, coordenada 
pelo diretor do Núcleo Pedagógico, composta 
por:  



Equipe de Acompanhamento 

• 1 Supervisor de ensino;  

• 4 PCNP: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 Anos Iniciais;  

 Tecnologia Educacional. 



Cronograma 

Ação Data 

Videoconferência para os 
diretores das escolas  
(via streaming) 

08/05 

Adesão das escolas com indicação 
do número da(s) turma(s), 
disciplina(s) e respectivo(s) 
professor(es) 

08 a 13/05 



Ação Data 

Orientação técnica para os 
docentes que efetivaram a adesão 

21 a 
25/05 

Início das aulas 28/05 

Encerramento das aulas 28/08 


