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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 311/2022 

Data: 18/05/2022 

Assunto: Observação e Acompanhamento de Sala de Aula 
 

 

Prezado Professor Coordenador, 

 

A observação e acompanhamento de sala de aula é uma estratégia formativa 

que favorece a prática docente e a reflexão de suas metodologias.  

Com base na Resolução SEDUC nº3, de 11/01/2021, que orienta sobre o 

acompanhamento de sala de aula, reforçamos a importância desse monitoramento e 

apresentamos abaixo a sugestão de observação/ acompanhamento que será 

utilizada pelos PCNPs, ela também pode nortear o trabalho de todos os PCs, PCGs 

e PCAs em todas as Unidades Escolares. 

Ficha de Observação. 

https://seducsp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelepossignolo_professor_educacao_sp_gov_br/EZMf5s5KiaBGpQT1VhOkOQkBbUfqGhyiBYjB7gC9AbzhYA?e=2pvzJt
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Para solicitar o acompanhamento do PCNP do Componente Curricular 

específico, é necessário: 

- Nas escolas do Programa Ensino Integral, primeiramente o acompanhamento 

deverá ser feito pelos PCAs e em seguida pelo PCG, sempre acompanhado dos 

registros e intervenções. 

- Nas demais unidades escolares pelo Professor Coordenador, sempre 

acompanhado dos registros e intervenções. 

Depois de aplicada a estratégia formativa e feitas todas as intervenções no 

âmbito escolar, a escola contará com o apoio do Núcleo Pedagógico e poderá 

solicitar a presença do PCNP do componente curricular específico, isso deverá 

acontecer através do encaminhamento de ofício aos cuidados do Núcleo 

Pedagógico, no e-mail: decapnpe@educacao.sp.gov.br 

Nesse e-mail deverão ser enviados os registros das observações, bem como 

um breve relato sobre a dificuldade diagnosticada. 

Posteriormente será agendada uma visita para acompanhamento e observação 

de aula junto ao PC, o docente deve ser comunicado desse acompanhamento para 

que saiba quais pontos de sua aula serão observados. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o PCNP responsável pela Unidade 

Escolar. 

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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