Rede nº 431/21
Data: 15/07/2021
Assunto: FOCO NA 1ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
FORMATIVO DO ROTEIRO 009 NA UNIDADE ESCOLAR (12 A 15/07)

Senhores Diretores;

O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em Jan/2021,
com foco na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos
estudantes, chega ao seu Roteiro 009 Roteiro 009_vf.docx - Documentos Google, a ser
desenvolvido durante o período 12/jul a 13/ago, sendo que no período de 16/jul a
01/ago o APF não será realizado, uma vez que os PCAE e PC estarão em férias.
Ressaltamos a importância das reuniões da próxima semana (12 a 15/jul), uma vez
que ela inicia o roteiro 009.

Durante a primeira semana (12 a 15/jul) de aplicação do Roteiro nas unidades
escolares contempladas pelo APF, os Professores Coordenadores de Agrupamento
Escolar (PCAE) abordarão a execução de dois momentos junto dos Professores
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Coordenadores Pedagógicos (PC), que contam também com o apoio do trio gestor,
sendo eles:
Momento 1 - Preparar para a reunião de N3 do MMR, que ocorrerá entre os dias 02 e
06/ago, revisitando as ações pedagógicas do plano de melhoria da escola e verificando
a necessidade de ações complementares a partir dos resultados educacionais, voltadas
à melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes e atingimento da meta de
IDEB definida pela Secretaria para a Unidade Escolar.
Articulado a este tema, o PCAE deve:
- Acompanhar a execução da reunião de Conselho de Classe Classe/Ano/Série (que
deverá ocorrer até 15/jul) e apoiar o PC na sistematização dos encaminhamentos
definidos a fim de que essas ações - alinhadas aos dados analisados - estejam
articuladas no MMR.
Lembre-se: o objetivo do MMR é melhorar o aprendizado dos estudantes com a
formulação de planos de trabalho personalizados e monitorados pela própria
comunidade escolar. Portanto, este momento é importante para fortalecer a parceria da
Unidade Escolar com a comunidade.
Momento 2 - Apoiar o PC quanto ao planejamento para realização das atividades de
Acolhida com os estudantes, professores e profissionais da escola (início do 2º
semestre).
PCAE, considerando que o contexto atual é muito difícil para todos e que a retomada
do 2º semestre deverá proporcionar um momento de acolhida com vista ao
desenvolvimento de aspectos socioemocionais, durante o diálogo formativo com o PC
busque desenvolver os seguintes aspectos:
- Fortalecimento da relação de parceria com o PC e corpo escolar para o início das
atividades do segundo semestre;
- Planejamento para a semana de acolhimento dos estudantes, professores e demais
profissionais de forma alinhada com o Diretor da Escola. Dica: utilize como
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fundamentação as transmissões disponíveis no repositório do CMSP Centro de Mídias
SP (educacao.sp.gov.br) sobre Competências Socioemocionais.
PCAE, também será importante refletir junto ao PC sobre o planejamento para a
retomada das atividades pedagógicas. Para isso, considere:
- O incentivo para que os professores realizem o planejamento das aulas da 1ª semana
do 3º bimestre considerando a retomada das aprendizagens a partir das habilidades
ainda não consolidadas, identificadas a partir do resultado das avaliações;
- Planejamento do primeiro momento de ATPC do segundo semestre.
Articulado a essa temática do momento 2, como indicado na orientação complementar
aos roteiros 008 e 009 Roteiro 008 e 009_Complementação - Recuperação Intensiva
de Julho/21 .docx - Google Drive, apoiar o PC a finalizar a organização do planejamento
das atividades de Recuperação Intensiva (19 a 30/jul) que serão conduzidas pela
escola durante o período de férias escolares.
Para o fechamento da reunião de trabalho, será importante fazer um balanço junto ao
PC a respeito do caminho trilhado no APF até o momento presente. Para isso, busque:
- Destacar os pontos de atenção identificados juntamente das soluções propostas no
percurso;
- Acolher observações para aprimorar os próximos momentos formativos;
- Reforçar os combinados de forma a garantir clareza e objetividade contribuindo com
o desenvolvimento das ações
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Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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