
PLANEJAMENTO COLETIVO DA EQUIPE 

ESCOLAR

3 DE JUNHO DE 2020



Equipe Gestora e professores, no intuito de apoiá-los para o início das 
atividades escolares do 2º bimestre, seguem algumas orientações para 
a organização do planejamento escolar não presencial a ser realizado 
de 1 a 5 de junho.

O planejamento das atividades escolares não presenciais tem como 
objetivo potencializar o engajamento e o desenvolvimento da 
aprendizagem dos estudantes.

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE



● No dia 03/06 a equipe gestora em conjunto com os profissionais de 
sua escola, irá organizar, de forma não presencial, o planejamento 
das ações previstas para o 2º bimestre.

● O processo de ensino e aprendizagem exige uma reflexão  
constante das equipes escolares, para as tomadas de decisões e 
correção dos rumos das ações.

DINÂMICA DA ATIVIDADE 



Pontos importantes para a equipe gestora preparar a reunião de 
planejamento coletivo da equipe escolar, que ocorrerá no dia 03/06:

1. Definir a ferramenta que será utilizada para essa reunião 
(sugestões ao final desta apresentação).

2. Informar a equipe escolar do horário da reunião (09h30 às 12h) e 
da ferramenta que será utilizada.

3. Utilizar a pauta de reunião apresentada neste documento, ou 
adaptá-la (atividades, duração, perguntas norteadoras) ao contexto 
da escola e suas prioridades.

PONTOS IMPORTANTES PARA ORGANIZAR



No planejamento da equipe escolar, é importante que as escolas e 
professores estabeleçam ações adequadas à sua realidade articuladas 
às temáticas apresentadas pela SEDUC:

● Engajamento de todos os estudantes da escola, com e sem 
acesso à internet;

● Recuperação e aprofundamento das habilidades anteriores e 
avanço nas aprendizagens essenciais do 2º bimestre.

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE



A seguir, sugerimos algumas atividades para a reunião de 
planejamento coletivo, que podem ser adaptadas conforme 
necessário.

PAUTA

Atividade Tempo

Balanço sobre as atividades não presenciais 30 min

Engajamento e comunicação com estudantes e responsáveis 30 min

Preenchimento do formulário sobre rotinas e papéis 60 min

Fechamento 30 min



Balanço sobre as 
atividades não presenciais 



● A primeira discussão que sugerimos entre os profissionais da equipe 
da escola é sobre os avanços e desafios enfrentados durante a 
realização das atividades não presenciais.

● A discussão pode ser realizada em pequenos grupos ou então 
envolvendo a equipe toda.

● Duração sugerida: 30 minutos

BALANÇO SOBRE AS 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS



Pontos para discussão:

- Quais foram os desafios enfrentados no 1º bimestre? 

- O que pode ser feito para superá-los?

- Quais foram as práticas pedagógicas bem-sucedidas no 1º  bim?   

- Como potencializá-las?

BALANÇO SOBRE AS 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS



Engajamento e comunicação 
com estudantes e 
responsáveis



● Para que todos os estudantes sejam estimulados a realizar as 
atividades não presenciais, o engajamento e a comunicação com 
toda a comunidade escolar são fundamentais. 

● Nesta atividade, vocês terão um momento para coletivamente 
pensarem em estratégias para fortalecer essas ações.

● As discussões podem ser realizadas em pequenos grupos.

● Duração sugerida: 30 minutos

Engajamento e comunicação 
com estudantes e responsáveis



Sugestão de perguntas norteadoras:

● Como acompanhar quais estudantes estão realizando as atividades?

● Quais as estratégias da escola para estimular a participação?

● Como proativamente buscar os estudantes que não estão 
realizando as atividades?

● Como equilibrar o controle da participação do aluno, 
com foco na aula e não na "burocracia"?

Engajamento e comunicação 
com estudantes e responsáveis



Preenchimento do 
formulário sobre rotinas e 
papéis



● Este momento será dedicado ao preenchimento do formulário de escuta da rede 
sobre os papéis dos diferentes integrantes da comunidade escolar durante a 
realização das atividades não presenciais (link).

● O preenchimento será de um formulário por unidade escolar. Ou seja, ele precisa 
consolidar as percepções de toda equipe escolar.

● A partir das sugestões da rede, a SEDUC irá refinar a proposta, esclarecendo 
sobre os diferentes papéis neste momento.

● O formulário se encontra na SED, nos perfis de diretor, vice diretor, professor 
coordenador e GOE. Ele pode ser preenchido até as 9h do dia 4/jun.

● Duração sugerida: 60 minutos

Preenchimento do formulário sobre rotinas e papéis

https://drive.google.com/file/d/1Wd6l3-XVObopAmhkFrgg1d1cIGsggsei/view?usp=sharing


Fechamento



● Ainda durante o planejamento coletivo, a equipe gestora deverá 
consolidar as ações propostas e os combinados durante o dia.

● No slide seguinte, sugerimos como organizar as ações. Outros 
formatos podem ser criados pela escola.

● Além disso, a equipe gestora pode organizar um cronograma de 
atividades, a ser aperfeiçoado ao longo das próximas semanas em 
colaboração com os outros profissionais da escola.

● Duração sugerida: 30 minutos

FECHAMENTO DO PLANEJAMENTO COLETIVO



É importante que as ideias discutidas a partir dessas questões norteadoras sejam 
registradas e organizadas para que se efetivem em ações concretas de melhoria da 
aprendizagem dos estudantes. A seguir, apresentamos sugestão para organização.

ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA

Pontos 
positivos Desafios O que fazer

Busca ativa dos estudantes

Engajamento dos estudantes

Apoio à aprendizagem

ATPC

Apoio aos profissionais



Planejamento Individual



● A partir do planejamento coletivo da escola, os professores irão, 
durante o período da tarde, iniciar o preparo de seus planos de 
aula para o 2º bimestre, contemplando as habilidades estruturantes.

● Nos slides a seguir, indicamos alguns pontos importantes a 
considerar nesse planejamento.

● A equipe gestora da escola utilizará o período da tarde para organizar 
aprofundar e sistematizar melhor as ações discutidas na parte da 
manhã.

PLANEJAMENTO INDIVIDUAL



● Identificação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes 
e proposição de ações para superar as defasagens do primeiro 
bimestre.

● Apoio à recuperação contínua das aprendizagens anteriores dos 
estudantes e continuidade ao desenvolvimento  das habilidades 
essenciais para o 2º bimestre.

● Uso de diversos recursos para apoiar a aprendizagem como as 
aulas do Centro de Mídias, outros aplicativos digitais (Google 
Classroom, Teams, etc) e materiais impressos (Livro Didático PNLD, 
Caderno do Aluno, livros literários etc).

PLANEJAMENTO INDIVIDUAL

Elementos a considerar:



- Cronograma de aulas do CMSP para o 2º bim* (link)

- Habilidades estruturantes para o 2º bim (link)

- Caderno do aluno e do professor para o 2º bim (link EF / link EM)

- Listagem dos aplicativos disponíveis para a rede estadual (link)

*Sujeito a alteração. As mudanças serão publicadas no site do CMSP, na aba programação.

Recursos a considerar:

PLANEJAMENTO INDIVIDUAL

https://drive.google.com/file/d/1n2osrEXQ58CQO6nAkg6LsJ3vA3Z8DF5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1TKscLp5skzBKQ1J5yn2QfOpEP03WAF/view?usp=sharing
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/materiais-de-apoio/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-apoio/
https://drive.google.com/file/d/1EjjTV2keMJMIE3MXi8p1P5b7JsrNkJU3/view
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/


● Não é necessário registrar o planejamento individual do 2º bimestre 
para demonstrar seu cumprimento. 

● Para facilitar, apresentamos um exemplo de guia para plano de aula 
que pode ser útil para organizar o seu trabalho. O seu uso é 
opcional.

● Este momento de planejamento deve ser usado para apoiar a 
futura produção dos planos de aula das aulas do 2º bimestre. Esse 
planejamento não se encerra neste momento.

Registro



Obrigado(a)!



Anexo - Ferramentas para 
realização da atividade



● Para a realização desta atividade, a equipe gestora poderá utilizar 
diversas ferramentas de comunicação. Como possibilidades, incluímos:
○ Microsoft Teams
○ Google Hangouts

● Seguem alguns tutoriais de como usar o Microsoft Teams
○ Como fazer uma videochamada
○ Como acessar uma reunião
○ Como criar uma equipe
○ Como compartilhar tela

● Neste outro link orientações para usar o Google Hangouts

FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

https://www.youtube.com/watch?v=8q0ruuis0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=q5Bo4WFak9E
https://www.youtube.com/watch?v=kgiJ_uPCuok&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SlFDSGj_sh6Ig2DCoJvNadTkdIuCB8dC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9xSoUh08UNk6a4Z2VeyHmnclra37f7M/view?usp=sharing


● Ambas as ferramentas podem ser acessadas pelos e-mails institucionais dos 
profissionais da SEDUC
○ Microsoft Teams: acessado pelo e-mail 

■ @educacao.sp.gov.br ou
■ professor@educacao.sp.gov.br

○ Google Hangouts: pelo e-mail 
■ @servidor.educacao.sp.gov.br ou
■ @prof.educacao.sp.gov.br

● OBS: caso não saiba seu e-mail, você pode obtê-lo por meio da SED 
(Secretaria Escolar Digital), e a senha dos e-mails é a mesma da SED.

● A Seduc realizará formações sobre essas ferramentas nas próximas 
semanas para apoiar as escolas.

FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/


● Caso algum profissional da escola não tenha infraestrutura 
tecnológica em casa, deverá comunicar a direção da escola e 
poderá ir até a escola para que consiga participar do planejamento.

● Todos os casos de comparecimento presencial na escola devem ser 
comunicados às Diretorias de Ensino e devem ser cumpridos os 
protocolos estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo e do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19.

FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE


