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A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenadoria de Ensino 
Fundamental e da Coordenadoria de Educação Infantil, propõe para o 2º encontro 
pedagógico do ano letivo de 2019, o tema “Intervenção Pedagógica: um olhar para 
TODOS” que deverá ser planejado e conduzido pelo diretor (a) da unidade em articulação 
com o Coordenador(a) Pedagógico(a). Esse tema é um convite para que professores 
e demais profissionais da Educação reflitam acerca das necessidades educacionais de 
todas as crianças e todos os estudantes.

Compreende-se como intervenção pedagógica a ação intencional dos profissionais 
da educação nos processos de ensino e aprendizagem, por meio da análise das ações 
pedagógicas desenvolvidas, dos potenciais de cada uma das crianças e dos estudantes, 
das evidências que justificam as mudanças e melhorias na cotidianidade da unidade 
educacional, bem como da mediação das concepções teóricas de ensino e aprendizagem 
propostas no Projeto Pedagógico da unidade educacional. Nesse sentido, SCHMITT 
aponta que:

Cabe ao professor em seu processo de reflexão construir estratégias 
para garantir e incentivar trocas com seus pares e entre os seus pares, 
assim como com os estudantes e entre os estudantes. Ao cumprir 
o seu papel, o professor, prático-reflexivo, incentiva e possibilita a 
transformação, não somente de si e do seu fazer, como também do 
seu contexto, fortalecendo os processos de ação-reflexão-ação no 
espaço educativo de que faz parte. (SCHMITT, 2011, p. 60).

Destacando a importância de refletir sobre a caminhada pedagógica ao longo do 
primeiro semestre letivo e pensando nas possibilidades e na riqueza da prática de “reflexão-
ação-reflexão” pelos profissionais da educação, a SME orienta a análise qualitativa da 
evolução da aprendizagem dos estudantes, bem como o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças, visando planejar intervenções pedagógicas que contemplem 
os diferentes ritmos, estilos e condições de aprendizagem.

O 2º Encontro Pedagógico deverá ser organizado em quatro momentos, a saber: 
a acolhida de todos os profissionais que direta ou indiretamente colaboram com a 
educação na unidade educacional; leitura da imagem do folder e reflexão do texto: 
Educar o olhar – Rubem Alves; o gestor devará apresentar e refletir com a equipe 
pedagógica da escola as evidências de cada componente curricular, comparando os 
resultados do Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF) com os dados das 
avaliações internas. Para auxiliar na reflexão, seguem sugestões de roteiro de análise da 
turma (Ensino Fundamental), e por fim, os professores realizarão o planejamento das 
intervenções pedagógicas para o segundo semestre letivo de 2019.

ORIENTAÇÃO PARA O 2º ENCONTRO PEDAGÓGICO – JULHO/2019

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

Paulo Freire
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Na etapa da Educação Infantil, após os momentos iniciais (acolhida e leitura da 
imagem do folder e reflexão do texto: Educar o olhar – Rubem Alves), os profissionais 
da  Educação Infantil, deverão refletir baseados nas orientações da “Pauta para 
reflexão das práticas documentativas construídas ao longo do primeiro semestre” 
(Observação, registro, projetos, planejamentos, fichas de acompanhamentos e relatórios 
do desenvolvimento e aprendizagem das crianças). Destacamos ainda, a importância 
do(a) Coordenador(a) apresentar aos profissionais o resultado do acompanhamento 
processual da evolução da aprendizagem do nome próprio. Após as ações realizadas, será 
construido o planejamento das intervenções pedagógicas do segundo semestre letivo de 
2019, a partir da análise e reflexão sobre a cotidianidade da Educação Infantil e sobre o 
processo de documentação pedagógica (As orientações para a intervenção pedagógica 
encontram-se na “Pauta para reflexão das práticas documentativas construídas ao longo 
do primeiro semestre”).

O Encontro Pedagógico é considerado pela SME um momento de formação 
continuada no contexto escolar. Portanto, oito (8h) horas da carga horária total prevista 
desse encontro serão contabilizadas para efeito de certificação ao final do ano letivo, a 
ser complementada com a carga horária da Formação Continuada da Rede Municipal. 

A SME orienta que o Diretor de cada Instituição Educacional escolha um turno 
para realizar o acompanhamento das ações planejadas do 2º Encontro Pedagógico, nos 
Centros de Educação Infantil.

Contamos com o coordenador pedagógico para organizar a frequência do encontro 
e encaminhá-la ao Distrito Educacional até 05/08/2019. 

Para o período noturno, sugere-se que sejam contempladas as ações propostas 
acima, respeitando a especificidade da modalidade e observando a carga horária prevista 
para esse turno. 

Diante do exposto, contamos com a colaboração do diretor e coordenador das 
unidades educacionais para a organização desse momento com a garantia da participação 
de todos os profissionais envolvidos no processo educativo. Em anexo, seguem sugestões 
de folder e de roteiro de análise da turma (Ensino Fundamental) e a pauta de reflexão 
das práticas documentativas.

REFERÊNCIA

https://webmail .sme.fortaleza.ce.gov.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_
BR&id=58142&part=2
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Orientamos que durante o Segundo Encontro Pedagógico de 2019 seja realizada 
a reflexão das práticas documentativas construídas ao longo do primeiro semestre 
nas unidades educacionais, com o objetivo de fortalecer a cultura de documentação 
pedagógica nas instituições de educação infantil. Enfatizamos, ainda, que as instituições 
que possuem infantil V dialoguem sobre os dados do nome próprio coletados no mês de 
junho, visando a potencialização das aprendizagens infantis, bem como o planejamento 
das intervenções pedagógicas a serem contempladas para o segundo semestre.  

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

• O processo da documentação pedagógica na instituição possibilitou mudanças na 
prática do professor?  

• Os princípios da documentação pedagógica foram considerados no cotidiano da 
instituição? Em quais situações? (Observação, escuta e registro).

• O que a documentação pedagógica trouxe de mudanças no planejamento e na 
prática do professor?

• Como a documentação pedagógica trouxe visibilidade aos direitos de aprendizagem 
das crianças? 

• A parceria família/escola foi potencializada com a documentação pedagógica? De 
que forma?

• Sobre os instrumentos de documentação pedagógica destinados à avaliação e ao 
acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem da criança, reflita:

 Os instrumentos da documentação pedagógica (observação e registro) 
contribuíram para o  Registro de Acompanhamento de Desenvolvimento e Aprendizagem 
da Criança e para o Registro do acompanhamento da evolução da aprendizagem do 
nome próprio?

 Quais aspectos da documentação pedagógica potencializaram a escrita do 
Relatório Individual Semestral?

  Quais práticas pedagógicas subsidiaram o acompanhamento da aprendizagem 
da criança no processo da escrita do nome próprio?

• As ações para o processo de transição das crianças (casa/creche, creche/pré-
escola, pré-escola/ensino fundamental) são elaboradas visando o bem-estar de todos os 
envolvidos? (crianças, famílias e profissionais)

• Como é realizado o acompanhamento à frequência das crianças na instituição?

PAUTA PARA REFLEXÃO DAS PRÁTICAS DOCUMENTATIVAS 
CONSTRUÍDAS AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE 

Educação Infantil
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ELABORANDO AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

• A partir das reflexões sobre a cotidianidade da Educação Infantil e sobre o processo 
de documentação pedagógica, quais intervenções devem ser contempladas para o 
segundo semestre visando:

• A Documentação Pedagógica (planejamento, observação, registros, visibilidade, 
organização dos ambientes, a corresponsabilidade da aprendizagem de todos);

• O acompanhamento à aprendizagem do nome próprio;
• O processo de transição das crianças (creche/pré-escola, pré-escola/ensino 

fundamental);
• A frequência das crianças à instituição.

INFORME:

• Semana da Educação Infantil - 26 a 30 de Agosto (Mostras Pedagógicas nos 
distritos educacionais).
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA:

1) O Planejamento promoveu uma evolução qualitativa da aprendizagem dos 
estudantes?

2) As atividades pedagógicas planejadas foram flexíveis, visando atender a 
heterogeneidade da turma?

3) No desenvolvimento das ações pedagógicas os estudantes participaram 
ativamente?

4) As estratégias metodológicas desenvolvidas favoreceram a interação e a troca de 
conhecimentos entre os estudantes?

SUGESTÃO DE INSTRUMENTAL PARA INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

Ensino Fundamental: Anos Iniciais
(Turmas regulares e de tempo integral)

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:
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REFLETINDO SOBRE O DESEMPENHO DA TURMA:

5) A partir dos resultados da turma ao longo do primeiro semestre, analise:

a) Quais aspectos que potencializaram o resultado da turma?

b) Quais as fragilidades encontradas?

c) O que precisa ser desenvolvido?

ELABORANDO AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS:

6) Diante da análise, elabore atividades interventoras, visando o desenvolvimento 
de todos os estudantes de forma a contemplar os diferentes ritmos, estilos e condições 
de aprendizagem. Socialize com os demais professores (colegas do mesmo ano) as 
atividades propostas. 
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REFLETINDO E INTERVINDO:

Sugere-se que durante o Segundo Encontro Pedagógico de 2019 seja realizado 
uma análise coletiva das ações pedagógicas realizadas pelo grupo escolar no primeiro 
semestre, bem como um plano coletivo de intervenções pedagógicas necessárias para o 
segundo semestre. Após esse momento, cada professor poderá realizar, ainda, a análise 
e intervenções específicas para os anos em que se encontra lotado.

Seguem sugestões de observações que podem intermediar o debate:

1. O grupo escolar conseguiu desenvolver as atividades pedagógicas planejadas 
coletivamente no primeiro Encontro Pedagógico?

2.  As ações pedagógicas planejadas coletivamente no primeiro Encontro Pedagógico 
possibilitaram avanços qualitativos na aprendizagem dos estudantes?

3. O grupo escolar planejou coletivamente atividades flexíveis, visando atender a 
heterogeneidade da turma?

4. As ações foram planejadas visando a participação ativa dos estudantes? Se sim, 
elas conseguiram atingir seus objetivos? 

5. As estratégias metodológicas desenvolvidas favoreceram a interação e a troca de 
conhecimentos entre os estudantes?

6. Quais são os principais pontos que precisam de intervenções pedagógicas para 
o segundo semestre visando a melhoria no processo de aprendizagem dos estudantes? 
Que estratégias coletivas podem ser propostas?

Baseado no debate subsidiado pelas questões acima bem como pelas questões 
propostas pelo grupo escolar, sugere-se que seja realizado coletivamente um Plano de 
Intervenção Pedagógica para a escola a ser desenvolvido durante o segundo semestre, 
de acordo com as necessidades pedagógicas identificadas para a unidade escolar:

1) Aspectos que potencializaram a aprendizagem dos estudantes no primeiro 
semestre? 

2) Quais as fragilidades encontradas durante o processo de ensino e 
aprendizagem no primeiro semestre? 

3) Sugestões de intervenções pedagógicas.

(Quadro anexado na página seguinte)

SUGESTÃO DE INSTRUMENTAL PARA INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

Ensino Fundamental: Anos Finais & EJA 
(Turmas regulares e de tempo integral)
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Aspectos que 
potencializaram a 
aprendizagem dos 

estudantes no primeiro 
semestre?

Quais as fragilidades 
encontradas durante o 
processo de ensino e 

aprendizagem no primeiro 
semestre?

Sugestões de intervenções 
pedagógicas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ANÁLISE DAS AULAS 
PROJETO DE VIDA

Ensino Fundamental: Anos Finais 
(Turmas de Tempo Integral)

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA:

1) As aulas da disciplina de Projeto de vida que aconteceram no primeiro semestre 
estavam em conformidade com os princípios do modelo?

2) As atividades pedagógicas para os alunos dos 6 e 7 anos exploram os eixos: 
“Identidade e Valores”e “Responsabilidade social e competências para século XXI”?

3) As atividades pedagógicas para os alunos dos 8 e 9 anos exploram os eixos: 
“Sonhar com o futuro” e “Planejar o futuro”?

4) As estratégias metodológicas desenvolvidas vêm despertando nos alunos seus 
sonhos, suas ambições, a construção do que deseja para sua vida? Conseguem fazê-
los a refletir sobre a ação, sobre a as etapas que eles deverão atravessar e sobre os 
mecanismos necessário para seu projeto de vida?

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:
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 Sim          Não
Justifique:

REFLETINDO SOBRE O DESEMPENHO DA TURMA:

5) Analisando o processo ensino aprendizagem ao longo desse primeiro semestre a 
turma consegue realizar:

 6 e 7 anos

a    A construção da sua própria identidade.

b    Identifica alguns valores e princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

c    Incorpora alguns valores e  princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

d   Consegue relacionar valores às atitudes e decisões de sua vida. 

e    Reconhecer a importância do conhecimento e do estudo. 

f     Perceber a existência e a relação das competências nas várias dimensões da vida

 8 e 9 anos:

a    A construção da sua própria identidade.

b     Identifica alguns valores e princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

c      Incorpora alguns valores e  princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

d    Consegue relacionar valores às atitudes e decisões de sua vida. 

e    Reconhecer a importância do conhecimento e do estudo. 

 f    Perceber a existência e a relação das competências nas várias dimensões da vida

g    Fazer a integração das competências nas várias dimensões da vida

h    Conhece conceito de projeto.

 i    Compreende o  sonho, o projeto e o plano.

 j    Realiza o planejamento do Projeto de Vida

PLANEJANDO AÇÕES  PEDAGÓGICAS:

6) Diante da análise, planeje as atividades  visando o desenvolvimento de todos 
os estudantes de forma a contemplar os diferentes ritmos, estilos e condições de 
aprendizagem, estimulados e orientados desenvolverem o autoconhecimento, a 
existência e importância dos valores, consiga  relacionar valores às atitudes e decisões 
de sua vida, compreender a necessidade de que, para qualquer realização, precede a 
idealização de um sonho e o aprendizado sobre os mecanismos para a sua realização, ou 
seja, o planejamento.
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SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ANÁLISE DAS AULAS 
PROTAGONISMO

Ensino Fundamental: Anos Finais 
(Turmas de Tempo Integral)

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA:

1) As aulas da disciplina de Protagonismo que aconteceram no primeiro semestre 
estavam em conformidade com os princípios do modelo?

2) As atividades pedagógicas fomentam as características essenciais para as práticas 
de Protagonismo, como perfil empreendedor, capacidade de liderança, atitude proativa, 
responsabilidade, habilidades na resolução de problemas, entre outras?

3) As aulas vêm contribuindo para o engajamento dos estudantes na rotina escolar, 
nas monitorias de apoio e acadêmica, conselhos de líderes, grêmios e clubes?

4) Os temas das aulas promovem abordagem e discussões sobre histórias exemplares 
que suscitam o entendimento e o interesse por essas práticas, além dos elementos 
conceituais, teóricos e históricos das atividades protagonistas?

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:
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 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

5) Nas aulas de protagonismo há orientação, apoio e promoção de experiências em 
Clubes e/ou outras vivências durante o período escolar?

REFLETINDO SOBRE O DESEMPENHO DA TURMA:

6) Analisando o processo ensino aprendizagem ao longo desse primeiro semestre 
você consegue perceber na turma:

a    Autonomia

b   Atuação das lideranças

c   Capacidade de organizar momentos de estudos.

d   Desenvoltura em atividade de cooperação. 

e    Perceber a existência e a relação das competências nas várias dimensões da vida .

 8 e 9 anos:

a    A construção da sua própria identidade.

b     Identifica alguns valores e princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

c      Incorpora alguns valores e  princípios necessário à vida pessoal, social e produtiva.

d    Consegue relacionar valores às atitudes e decisões de sua vida. 

e    Reconhecer a importância do conhecimento e do estudo. 

 f    Perceber a existência e a relação das competências nas várias dimensões da vida.

g    Fazer a integração das competências nas várias dimensões da vida.

h    Conhece conceito de projeto.

 i    Compreende o  sonho, o projeto e o plano.

 j    Realiza o planejamento do Projeto de Vida.
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PLANEJANDO AÇÕES  PEDAGÓGICAS:

7) Diante da análise, planeje as atividades visando o desenvolvimento de todos 
os estudantes de forma a contemplar os diferentes ritmos, estilos e condições de 
aprendizagem, provocando novas questões, situações de aprendizagem e desafios para 
a participação na resolução de problemas.
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SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ANÁLISE DAS AULAS 
PENSAMENTO CIENTÍFICO

Ensino Fundamental: Anos Finais 
(Turmas de Tempo Integral)

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA:

1) As aulas da disciplina de Pensamento Científico que aconteceram no primeiro 
semestre estavam em conformidade com os princípios do modelo?

2) Nos 8º anos promovem atividades pedagógicas que expandam e enriqueçam o 
interesse pela informação, conhecimento e pesquisa, ampliando o conceito do estudante 
sobre o que é  pesquisa?

3) As aulas de PC contribuem para a formação crítica (Capacidade de interpretar 
dados, situações, acontecimentos de acordo com o próprio universo e o saber se 
posicionar diante deles)?

4) As estratégias metodológicas desenvolvidas nos 9º anos estabelecem padrões, 
comparativos, analogias, relações e discrepâncias entre as informações com a finalidade 
de solucionar problemas ou refinar certas habilidades como forma de predição do 
desenvolvimento de um projeto?

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:

 Sim          Não
Justifique:
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 Sim          Não
Justifique:

REFLETINDO SOBRE O DESEMPENHO DA TURMA:

5) Analisando o processo ensino aprendizagem ao longo desse primeiro semestre 
você consegue perceber na turma:

 8º ano:

a    A identificação de senso comum e de senso crítico.

b    A construção o próprio conhecimento, prevendo a necessidade de informações 

ou  entendimento de determinados  temas, habilidades metodológicas ou técnicas  e  de 

recursos humanos e materiais.

c    Planejamento de etapas e de passos para a solução de problemas, a partir.  de 

elementos lógicos ou práticos.

d    O reconhecimento e a  importância do conhecimento e do estudo. 

e    A compreensão na aplicação dos conceitos no Pensamento Científico.

 9º ano:

 a  O exame de caminhos, alternativas, estratégias que devem ser adotadas ou 

adaptadas para a solução de situações ou problemas.

b    O seu envolvimento na busca de soluções para problemas do mundo real.

c    Atividades de investigação e elaboração de projetos.

d    Realizar seminários voltados para apresentação do conhecimento adquirido.

e   A demonstração das evidências de que estão  adquirindo esse aprendizado na 

prática.

PLANEJANDO AÇÕES  PEDAGÓGICAS:

6) Diante da análise, planeje as atividades  visando o desenvolvimento de todos 
os estudantes de forma a contemplar a compreensão e aplicação dos conceitos 
no pensamento científico,  respeitando os diferentes ritmos, estilos e condições de 
aprendizagem, estimulando-os e orientando-os para desenvolverem o autoconhecimento, 
a existência e a importância do olhar científico, na busca de pesquisa para soluções de 
problemas do mundo real.



Anexos



Clique aqui e baixe os arquivos em pdf

http://bit.ly/encontropedagogicofolder


Clique aqui e baixe os arquivos em pdf

http://bit.ly/encontropedagogicofolder



