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COMUNICADO - NÚCLEO PEDAGÓGICO DE ENSINO – Nº 046/2021. 

 
Data: 29/01/2021 
Assunto:  Orientações para semana de planejamento de 01/02 a 05/02/2021. 
 
Dia 01/02: Sugestão de pauta:  

1- Atualização da consulta ao aluno de intenção de retorno opcional (fases laranja e vermelha 

do plano SP) 

2- Planejamento do Acolhimento do aluno; 

3- Definição dos agrupamentos dos alunos e rodízio (Até 35% presencial, por dia) 

Período de 02/02 a 05/02: Sugestão de pauta 

Diagnóstico Inicial 

Para nos ajudar a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e de nossos estudantes, 

considerando os dados de que dispomos e os efeitos da pandemia, e também planejar ações 

que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a continuidade de sua trajetória escolar com 

sucesso, analisar os resultados das avaliações é essencial. 

Há diversos instrumentos disponíveis - cada um com características específicas que podem 

contribuir para identificar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar - a partir de 

evidências - as ações e intervenções pedagógicas. Dentre elas, daremos destaque, nesse 

momento, ao SAEB e IDEB. 

Para apoiar o trabalho das escolas, a Seduc elaborou a pauta “Planejamento para melhoria 

da aprendizagem” no link:  

https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view?usp=sharing  

Este material está muito bem organizado, podendo nortear a reflexão necessária para 

embasar as ações a serem realizadas, conforme slide 18: 

 

https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view?usp=sharing%20
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O plano de ação de melhoria (item 5 – Plano Inicial) será um documento organizando o 

período inicial de retomada das aulas, contemplando as necessidades de aprendizagem 

verificadas a partir da análise dos resultados (IDEB) combinados com os dados contidos na 

plataforma foco aprendizagem.  

 

Observação:    

 

 

Em caso de dúvidas para elaboração das ações de planejamento, entrar em contato com o 

Núcleo Pedagógico. 

 

 

 

 

  

 

 

                                  Responsável: 
                                  Núcleo Pedagógico de Ensino 
      
 
                                  De acordo: 

                                                                                              Luís Gustavo Martins de Souza 
                                                                                              Dirigente Regional de Ensino  

  

  


