
PLANEJAMENTO 2017

Diretoria de Ensino da Região de Carapicuíba



Pauta



OBJETIVOS

▪ Apresentar os materiais oferecidos pela CGEB para o Planejamento e cronograma para início 
de 2018;

▪ Analisar os indicadores e metas para atingir resultados esperados;

▪ Detectar o que deu certo, pontuar o que foi frágil e corrigir as falhas. As informações servirão 
de base para o novo plano de ação;

▪ Criar oportunidade para que Professores Coordenadores pensem juntos em ações para o ciclo 
letivo;

▪ Socializar o Plano de trabalho do NP Anos Iniciais;

▪ Encaminhamentos e informes.



POR QUE PLANEJAR?

“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, 
mas às implicações futuras de decisões presentes” –

PETER DRUCKER

“Planejar sempre foi instrumento importante para o ser humano, em qualquer setor da vida em 

sociedade: no governo, na empresa, no comércio, em casa, na igreja ou na escola. Planejar torna 

possível definir o que queremos a curto, médio e longo prazo; prever situações e obter recursos; 

organizar as atividades; dividir tarefas para facilitar o trabalho; avaliar”

Rosa Maria Antunes de Barros 

(Programa de formação de Professores Alfabetizadores)



ORIENTAÇÕES CGEB - 2018



• 1º Momento – 1 e 2 de fevereiro/Acolhimento 

• 2º Momento – 5 a 9 de fevereiro/Atividades diagnósticas 

• 3º Momento - 14, 15 e 16 de fevereiro/Planejamento

• 4˚ Momento – 19/02 a 02 de março/ Semana de apoio a aprendizagem

• 5˚ Momento – 26/03 a 02 de março/ AAP Diagnóstica 

CRONOGRAMA CGEB – DOCUMENTO ORIENTADOR



Planejamento

Este momento é para dar continuidade as ações planejadas em 2017 para traçar novos

caminhos em 2018, isto é retomar o plano de ação desenvolvido no ano 2017 para que seja possível

verificar quais metas foram atingidas e quais necessitam serem replanejadas, rever os resultados das

avaliações internas e externas assim como o resultado da auto avaliação institucional e realizar os

devidos ajustes.

A CGEB disponibiliza documentos: Acolhimento 2018, Subsídios para o planejamento 2018

e Planejamento 2018.

file://localhost/Volumes/FABIOLA PC/Acolhimento - Documento Orientador 2018.pdf
file://localhost/Volumes/FABIOLA PC/Anos Iniciais - Documento Orientador Planejamento 2018.pdf
file://localhost/Volumes/FABIOLA PC/Planejamento 2018 - Documento Orientador.pdf


ESPECIFICIDADES DO PÚBLICO DOS ANOS INICIAS EM ESPECIAL 1˚ ANO

O Professor deve ter conhecimento das especificidades das crianças pois assim conseguirá

planejar atividades significativas , propiciar uma produção infantil rica e original e ampliar seus

conhecimentos.

A criança dessa faixa etária:

• Tem conhecimento de experiências cotidianas;

• Pode estabelecer novos e diferentes vínculos;

• Se interessa cada vez mais por grupos;

• Estabelece a capacidade de simbolização. (por meio da linguagem, da imaginação, da imitação, da 

brincadeira em situações diversas);

• Começa a formar a capacidade de conceituação: relacionar e generalizer;

• Tem nessa fase uma acentuação das capacidades de atenção e memória;

• São visuais;

• Se tornam mais conscientes e intencionais.



ATIVIDADES DIÁRIAS / ROTINAS - 1˚ANO

▪ CANTOS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS:

▪ LEITURA E ESCRITA NO PRIMEIRO ANO:

▪ ATIVIDADES DIAGNÓSTICAS DOS SABERES DOS ALUNOS DO 1˚ANO:

No período de 5 a 9 de fevereiro: LP - atividades diagnóstias sobre o SEA (Sistema de Escrita Alfabética); sobre
hipóteses de leitura de um texto de memória; a escrita de seu próprio nome e a escrita de um trecho de um texto que 
conhece de memória.  MAT – Ideias que possuem sobre quantidade; saberes relacionados ao sistema de Numeração

Decimal (SND) e saberes que dizem respeito a leitura de números naturais.

Espaço para brincadeiras; é baseado nos princípios de autonomia, 
interação e o movimento.

Nomes próprios; lista de nomes de todos os colegas para consulta; leitura de histórias infantis em 
voz alta pelo professor.



UMA CONVERSA SOBRE INDICADORES.



Histórico IDESP



HISTÓRICO SARESP











AAP – Exemplo pois só é possível verificar escola por escola 



Mapa de Classe
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O resultado dessa análise possibilitará ao professor conhecer o perfil da turma e à

Equipe Gestora caracterizar o perfil dos alunos da escola para organização de um plano que

atenda as dificuldades de cada aluno, é preciso ter como foco nas expectativas de

aprendizagem que não foram alcançadas, em particular, as propostas para Língua Portuguesa e

Matemática.

A Equipe Escolar com base nos resultados obtidos nas sondagens, na análise das

AAP’s do ano anterior e dos resultados das avaliações externas precisa rever suas ações e

práticas, considerando as atividades que são oferecidas aos alunos, a coerência e pertinência

das intervenções didáticas, as modalidades de organização do tempo didático que são

privilegiadas, os recursos didáticos e os instrumentos de avaliação utilizados. (CGEB, 2018)



BASE CURRICULAR NACIONAL COMUM -
BNCC.
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PLANO DE AÇÃO



PLANO DE TRABALHO DO NPE. ANOS 
INICIAIS.





▪ Trabalhar em parceria com todos os membros da escola em especial o Professor Coordenador Pedagógico;

▪ Formação continuada e auxílio ao PC se necessário para o ATPC;

▪ Formação continuada com Orientações Técnicas na Diretoria de Ensino de acordo com as necessidades apontadas pelos PCs e Professores;

▪ Acompanhar e observar salas de aulas;

▪ Orientar sobre os registros de acompanhamento de sala de aula, bem como a aplicação do Currículo Oficial;

▪ Analisar e acompanhar os resultados das avaliações: internas e externas, além da Sondagem das Hipóteses Silábicas;

▪ Acompanhar a documentação pedagógica no que se refere a: pauta de ATPC, ATA de ATPC, planejamento, rotina, plano de aula, plano de intervenção AAP, 
plano de ação e temário do PC, diários de classe, acompanhamento de sala de aula;

▪ Acompanhar o planejamento e a execução do plano de intervenção (AAP);

▪ Orientar sobre a utilização da plataforma Foco Aprendizagem / SED; *

▪ Orientar sobre as formações oferecidas pela EFAP e videoconferências realizadas pela Rede do Saber;

▪ Continuidade das formações do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (Direitos de Aprendizagem);

▪ Formação dos Ingressantes PEB I;

▪ Formação Ingressantes Continuidade – (Recém ingressantes);

▪ MMR.



▪ Plano de trabalho/ Encontro previsto / Acompanhamentos (sala de aula);

▪ Encaminhar as demandas para Dietora de Núcleo Monica Estevam (decarnpe@educacao.sp.gov.br)

▪ Estudo do EMAI na Unidade Escolar;

▪ PNAIC;

▪ Professores Coordenadores Novos/ Orientações técnicas direcionadas;

▪ Material Curricular/ Livros Ler e Escrever, Emai;

▪ Rotinas de PCs;

▪ Plano de trabalho do PC/Dirigente Regional de Ensino;

▪ Respeito as datas de entregas de documentos e digitação/ Aguardar informes oficiais;

▪ Temário para ATPC nas escolas/ acompanhamento PC aula;

▪ Participação especial das PCS em formação/ Temas e oficinas para fortalecimento das boas práticas;

▪ Fazer um levantamento de professores ingressantes sem experiência com o Currículo em especial o Material Ler e Escrever e 
EMAI. Enviar para os 2 emails abaixo:

Informações Gerais e Encaminhamentos  para o Ano 
Letivo de 2018

mailto:decarnpe@educacao.sp.gov.br
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▪ Traçar o perfil da turma;

▪ Habilidades e Expectativas;

▪ Atividades trabalhadas e intervenções realizadas;

▪ Organização da escola e da sala;

▪ Recursos pedagógicos;

▪ Avaliação;

▪ Elaborar um plano: levando em consideração a recuperação e a necessidade de refazer a 
trajetoria do aprendizagem

▪ Emails:

▪ fabiolaferrari@prof.educacao.sp.gov.br

▪ monicanery@prof.educacao.sp.gov.br

mailto:fabiolaferrari@prof.educacao.sp.gov.br
mailto:monicanery@prof.educacao.sp.gov.br


Atividade.

▪ Em grupo elaborar uma planilha e ou roteiro para a organização do Planejamento escolar. 

▪ Socializar como será o planejamento na sua UE;



BIBLIOGRAFIA

Documentos orientadores CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/Planejamento2018/Forms

Resultados e Índices – Plataforma foco e aprendizagem
https://sed.educacao.sp.gov.br

Planejamento 
http://blog.qmagico.com.br/educacao/planejamento-pedagogico

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/Planejamento2018/Forms
https://sed.educacao.sp.gov.br/
http://blog.qmagico.com.br/educacao/planejamento-pedagogico/

