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ORIENTAÇÃO PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO - 14/10/2016 

 

Planejamento Escolar “é um processo de racionalização, 

organização e coordenação da ação docente, articulando a 

atividade escolar e a problemática do contexto social”.  

Libâneo, 1992. 

 

 

A Secretaria Municipal da Educação (SME), através da Coordenadoria de Ensino 

Fundamental, Célula do Ensino Fundamental I apresenta orientações para o último Encontro 

Pedagógico do ano letivo de 2016, que tem como aporte a Proposta Curricular do Estado do Ceará 

(Língua Portuguesa/Matemática) e os Resultados das Avaliações Diagnóstica de Rede                     

(setembro/2016).  

A referida orientação possui o objetivo de analisar os resultados à luz da Proposta do Estado 

do Ceará com a finalidade de propor atividades interventivas.  

A seguir temos um roteiro guia para as discussões do encontro pedagógico, dividido em: 

refletindo sobre a rotina, resultados da ADR e intervenções pedagógicas.  

Em anexo, segue o quadro síntese para o registro das discussões e análises dos resultados.  

          

ROTEIRO DE ANÁLISE DA TURMA 

 

REFLETINDO SOBRE A ROTINA 

 

1. Sua turma tem dias e horários fixos para determinadas atividades pedagógicas? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Justifique: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. A rotina é sempre a mesma, independente da turma? 

(  ) Sim  (  ) Não  
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Justifique: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Na rotina atual são contempladas diferentes modalidades organizativas de atividades, bem 

como diferentes áreas do conhecimento? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Justifique: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Diariamente as crianças são informadas sobre o que farão no dia, na semana ou durante 

algum período de tempo? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Justifique: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

REFLETINDO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 

REDE (ADR) 

 

5. A partir dos relatórios da avaliação de setembro, registrada no SAEF, analise o resultado 

da sua turma: 

a) Quais aspectos/descritores da avaliação apresentam maiores fragilidades? 

b) Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? 

c) Em quais eixos/blocos da Proposta Curricular
1
 encontram-se essas habilidades? 

 

REFLETINDO SOBRE AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

a) Diante da análise, elabore atividades interventoras, visando ao desenvolvimento das 

habilidades destacadas. Socialize com os demais professores (colegas do mesmo ano) as 

atividades propostas.  

                                                           
1
 Para auxiliar as discussões e análises: Proposta Curricular de Língua Portuguesa (P. 36 – 60); Proposta Curricular de 

Matemática (P. 66 – 87) 
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ANEXO 

 

ASPECTOS/DESCRITOR HABILIDADE EIXO/BLOCO ATIVIDADE 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 


