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Circular n.º 67/2019 – GAB 

Osasco, 20 de fevereiro de 2019. 

 

Assunto: Horário de Planejamento Escolar 2019 

 

Prezados (as) Diretores (as) de Escola, 

Prezados (as) Professores (as) Coordenadores, 

 

 Estamos a poucos dias do período destinado ao Planejamento Escolar, conforme 

calendário homologado. Esse momento, todos concordam, é de extrema importância, 

pois será a oportunidade para a elaboração dos planos de ação de todos os segmentos da 

escola, sobretudo os planos de ensino. Das atividades desenvolvidas no período de 

planejamento resultará a organização do trabalho, tendo como foco o processo de ensino 

aprendizagem, essência da nossa ação pedagógica. 

 Planejar é orientar a ação educativa de acordo com as necessidades identificadas 

na análise dos dados de desempenho e fluxo da instituição escolar. Nessa perspectiva, o 

estudo dos indicadores externos e internos, o diagnóstico realizado a partir das 

atividades ao longo dos primeiros dias letivos e a análise do contexto local subsidiarão a 

organização do trabalho  e a definição das estratégias a serem adotadas pelos 

professores de todos os componentes curriculares.  Planejar é, sobremaneira, o ato de 

refletir coletivamente sobre a prática pedagógica, e deve ser liderado pela equipe de 

gestão. Nesses dias, a organização das atividades e do tempo deve ter como foco a 

melhoria da qualidade do ensino, a partir dos dados levantados pela equipe gestora,  

especialmente pelo Professor Coordenador, nos dois segmentos (EF e EM) para 

iluminar o planejamento. 

 Vale lembrar que os índices divulgados na SED – Secretaria Escolar Digital 

sinalizam um crescimento significativo da Diretoria de Ensino de Osasco. No Ensino 

Fundamental o IDESP atingiu 3,18, ultrapassando a meta prevista. No Ensino Médio, 

2,14. Nesse segmento, ficamos a 0,01 abaixo da meta. Entretanto, sabemos que  esse  

segmento  precisa de maior atenção, haja vista a evolução tímida dos índices ao longo 

dos últimos anos. Os dados de 2018 desse segmento indicam que 60,7% das escolas não 

atingiram a meta, razão pela qual devemos ter um olhar mais atento ao ensino médio.  

Informamos ainda, que está prevista Videoconferência, na próxima sexta-feira, 

dia 22-02-2019, para tratar do tema, pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da 

CGEB. 

As equipes pedagógicas da Diretoria de Ensino, cientes das suas atribuições e 

compromissadas com o apoio às Unidades Escolares, além da elaboração do Plano de 

Ação 2019 específico,  se colocam à disposição para dar todo suporte a essa etapa do 

ano letivo, desde a organização das ações para a formação continuada até o 

acompanhamento presencial ao longo dos três dias destinados ao Planejamento Escolar 

2019. 
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 Assim, para melhor organizar esse acompanhamento, solicita aos (às) Senhores 

(as) que acessem o link abaixo e informem o cronograma definido pelas equipes para o 

desenvolvimento das atividades relativas a esse período.  

                                  

 Link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NmJL_RTeExoAnbSUoQdpe8Ljf2KNKpQM

bjPQafmHBKo/edit?usp=sharing  

    

 Atenciosamente, 

 

 

Irene Machado Pantelidakis 

RG 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 
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