
ACOMPANHAMENTO ALUNO-ALUNO/

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

 Legislações vigentes (25 min);

 Instrumentos de acompanhamento aluno a aluno (5 min);

 Metodologia(s) possíveis para trabalho com habilidades em defasagem 

(20 min);

 Momento de socialização (40 min). 



ACOMPANHAMENTO ALUNO-ALUNO/

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

 LEGISLAÇÕES VIGENTES:

 DELIBERAÇÃO CEE Nº 155/2017

 RESOLUÇÃO SE 73, de 29/12/2014



DELIBERAÇÃO CEE Nº 155/2017

O direito à educação escolar, com progresso nos estudos, é entendido como um direito

inalienável do ser humano. E seus pressupostos são:

➢ A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de

vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.

➢ A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e características

dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e

interesses.

➢ A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta

como desigual, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis,

assegurando a todos a igualdade de direito à educação e ao progresso nos estudos.



DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR

As propostas pedagógicas das escolas devem indicar com clareza

as aprendizagens que devem ser asseguradas aos alunos nos

níveis fundamental e médio da Educação Básica, nas diferentes

áreas e componentes curriculares.

Projeto Político Pedagógico;

Planos de ensino;

Entre outros.



 A avaliação do rendimento escolar terá como referência básica o conjunto

dessas aprendizagens. (Componentes Curriculares) e será realizada pelos

professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da

implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve

assumir:

caráter processual, formativo e participativo;

ser contínua;

ser cumulativa;

Diagnóstica.



Como avaliar?

observação construindo registro descritivo e reflexivo;

os trabalhos individuais e coletivos;

os portfólios, exercícios, provas, questionários;

fazer prevalecer os aspectos qualitativos de aprendizagem

sobre os quantitativos;

fazer prevalecer os resultados ao longo do período sobre os de

provas finais.



O que esperar?

 identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem;

detectar problemas de ensino;

subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens

de acordo com as necessidades dos alunos;

 criar condições de intervir de modo imediato;

sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente



Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de:

divulgar para pais e estudantes, no ato da matrícula, as

modalidades e instrumentos de avaliação utilizados, bem como os

critérios de promoção e retenção;

manter a família informada sobre o desempenho dos alunos;

reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados

da avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola;

assegurar que aos alunos com menor rendimento sejam oferecidas

condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo;

atuar preventivamente de modo a evitar que os alunos faltem às

aulas, devendo a escola:



alertar os alunos e seus pais para a possibilidade de não
aprovação daqueles que obtiverem um percentual inferior a
75%;

alertar a família que o Ensino Fundamental é obrigatório por Lei;

prever no Regimento Escolar os mecanismos de compensação
de ausências;

submeter seus alunos, mesmo os que não têm frequência, a
procedimentos de reclassificação com base na competência,
nos termos da Lei 9394/96.

possibilitar o avanço nos cursos e nos anos mediante verificação
do aprendizado;

possibilitar o aproveitamento de estudos concluídos com êxito.



Conselho de Classe e Resultados

O resultado final da avaliação deve refletir o desempenho

global do aluno no conjunto dos componentes

curriculares cursados;

Os resultados das diferentes avaliações dos alunos

devem ser registradas nos termos da proposta

pedagógica da escola e do Regimento Escolar.



A escola deverá reunir um Conselho de Classe, órgão

colegiado, formado por seu corpo docente, com a finalidade

de decidir a conveniência pedagógica de retenção ou

promoção de alunos que se enquadrem nos critérios

descritos em seu Regimento Escolar

3º O resultado final da avaliação será registrado em

documento próprio, disponibilizado em data e plataforma

previamente comunicados e devidamente conhecidos pelos

alunos e seus responsáveis, ou entregue aos mesmos.



ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS 

ALUNOS NO CONSELHO DE CLASSE



APONTAMENTOS DURANTE O CONSELHO SOBRE 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA



Recuperação aluno a aluno 

e Recuperação contínua



Metologia(s) possível(is)



Do levantamento ao Plano de ação 

interdisciplinar

Levantamento das habilidades em defasagem (Língua

Portuguesa e Matemática) a partir das AAPs

Estudo das habilidades: ATPC

Elaboração do Plano de ação interdisciplinar



Do levantamento ao Plano de ação 

interdisciplinar

✓ Levantamento das habilidades em defasagem (Língua

Portuguesa e Matemática) a partir das AAPs

Estudo das habilidades: ATPC

Elaboração do Plano de ação interdisciplinar



RELATÓRIOS DA AAP

Como acessar?



Acesse a Secretaria Digital:

https://sed.educacao.sp.gov.br/

Tutorial - resultado da AAP.pptx


Faça o login 



Pronto! Você já está na Secretaria Digital.



Acesse “Foco Aprendizagem”





Acesse “Resultados educacionais”



Acesse “Resultados bimestrais: AAP”



Selecione sua escola.



No campo “bimestre”, selecione “Entrada”



Clique em “Pesquisar”



Você terá o desempenho de cada turma.



Clique em qualquer um dos resultados.



Você terá o desempenho de cada turma.



Clique na lupa no campo “Ver acertos por aluno”



Você terá acesso ao Desempenho por aluno.



Se quiser analisar por Habilidade, basta 

selecionar uma delas.



Você terá um Resultado parecido com esse:



Do levantamento ao Plano de ação 

interdisciplinar

✓ Levantamento das habilidades em defasagem (Língua

Portuguesa e Matemática) a partir das AAPs

✓Estudo das habilidades: ATPC

Elaboração do Plano de ação interdisciplinar



Saiu o resultado das AAPs?

Os resultados das turmas que farão o Saresp PRECISAM ser

discutidos pelos professores durante ATPC. Eles serão o ponto

de partida para discutir as habilidades em defasagem, mas

também a recuperação contínua nas demais séries e até

mesmo a atenção que deve ser dada àquela habilidade por

professores em turmas de anos/séries anteriores ou

posteriores.



Considere a habilidade H26 - Identificar, em um texto, normas
ortográficas, de concordância, de regência ou de colocação
pronominal, com base na correlação entre definição/exemplo. A AAP
apontou que apenas 21% dos alunos da 3ª série acertaram a questão que
envolvia essa habilidade. Ao discutir isso na ATPC, os professores da 1ª
série sabem que terão de prestar mais atenção ao trabalhar regência e
colocação pronominal e os do 9º ano, ao trabalharem regência.

Ao mesmo tempo, para trabalhar Identificar correlação entre
definição/exemplo os professores de outros componentes curriculares
podem reforçar com atividades em que apareça a definição na pergunta e,
nas alternativas, exemplos.

Isso será feito durante as aulas? Na próxima prova bimestral?



Essa discussão embasa a criação do 

plano de ação interdisciplinar

 Para recuperação das habilidades em defasagem

 Colabora para pensar na recuperação contínua dos alunos.



Figura 1: Habilidades em defasagem



Figura 2: Habilidades em defasagem (aluno 

a aluno)

Figura 3: Questão da AAP - Habilidades em 

defasagem



Figura 4: ATA da ATPC – Discussões 

realizadas pelos professores.



Do levantamento ao Plano de ação 

interdisciplinar

✓ Levantamento das habilidades em defasagem (Língua

Portuguesa e Matemática) a partir das AAPs

✓Estudo das habilidades: ATPC

✓Elaboração do Plano de ação interdisciplinar



Exemplos de Plano de ação 

para recuperar habilidades 

em defasagem



Exemplo 1



4º 

passo

Elaboração e entrega dos planos de ação Os professores de língua portuguesa, 

matemática e outros componentes 

elaboram e entregam plano de ação.

A definir 
na escola







Exemplo 2 – Plano de ação 

interdisciplinar para recuperação das 

habilidades em defasagem





Recapitulando



Etapa Descrição Data

1º

passo

Análise das habilidades em defasagem O coordenador ou os professores de Língua

Portuguesa e Matemática (9º ano e 3ª série

EM) podem fazer análise das habilidades em

defasagem (Foco Aprendizagem) e

compartilhar com o coordenador. Podem

também compartilhar a questão da AAP que

trouxe essa(s) habilidade(s) em defasagem.

A definir 

na escola

2º

passo

Preparar a Pauta Formativa para a ATPC de

reflexão sobre o resultado da AAP.

O coordenador prepara uma pauta

formativa de ATPC que traga o resultado

aluno a aluno, a porcentagem de acertos e

as principais habilidades em defasagem (de

20 a 50% acertos? Você define na escola a

partir do resultado).

A definir na 
escola

3º

passo

ATPC de reflexão sobre o resultado da AAP. A partir da pauta, os professores discutem o

resultado, as questões, os alunos com maior

defasagem e preparam plano de ação para

trabalhar com atividades e para

recuperação contínua.

A definir na 
escola

4º 

passo

Elaboração e entrega dos planos de ação Os professores de língua portuguesa, 

matemática e outros componentes elaboram 

e entregam plano de ação.

A definir na 
escola



Momento de socialização



PRÁTICAS DE SUCESSO PARA RECUPERAÇÃO





Enviar Plano de recuperação para

nucleopedagogicopiracicaba@gmail.com

Assunto: Práticas de sucesso – recuperação 

– Formação 15/06

mailto:nucleopedagogicopiracicaba@gmail.com

