
“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei 
o que quiser. Mas tenho que querer o 

que for. O êxito está em ter êxito, e não 
em ter condições de êxito. Condições de 

palácio tem qualquer terra larga, mas 
onde estará o palácio se não o fizerem 

ali?”
Fernando Pessoa  



RETOMANDO	O	PLANEJAMENTO	2016
O	QUE	É	PLANEJAR?

“Planejar pressupõe antecipar a organização das
diversas etapas do trabalho da escola, sobretudo
em sala de aula, com clareza de objetivos para o
que se quer atingir em termos de resultado e para
as condições necessárias que se pretende assegurar,
de modo que as atividades propostas aconteçam.
Assim , para planejar é necessário que se tenha
diretrizes e insumos.”



RETOMANDO	O	PLANEJAMENTO	2016
DIRETRIZES	2016

ØGarantir	a	articulação	entre	Currículo	e	Avaliação,
Ø O	uso	dos	resultados	ba	reorientação	da	prática	
pedagógica,
ØResgatar	a	importância	dos	processos		de	
acompanhamento	das	aprendizagens	dos	alunos,
ØGarantir	as	atividades	de	reforço	e	a	recuperação	
e
ØMateriais	e	recursos	de	apoio	ao	seu	
desenvolvimento.
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Estratégia	de	Apoio

Plataforma	Foco	Aprendizagem

Ø Reúne dados das escolas,
ØResultadosdo SARESP,
ØMateriais de apoio ao professor e
ØProtocolos de acompanhamento da gestão
pedagógica e de sala de aula
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Estratégia	de	Apoio

ØMatriz da Avaliação em Processo: elas explicitam
os conteúdos, as competências e habilidades a que
os alunos têm direito de desenvolver ao longo do
percurso escolar, destacando as que orientarão a
elaboração das provas da Avaliação da
Aprendizagem em processo (AAP).
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Ao falar em (re)planejamento, é inevitável
considerar tudo o que foi programado e
realizado neste primeiro semestre. É
chegada a hora de avaliar os resultados
alcançados, reconhecer os desafios vencidos
e aqueles ainda por vencer.
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O que nos estimula a experimentar e renovar? O que deve
ser mantido? Estamos satisfeitos com os resultados
alcançados? E os alunos? Os pais e a comunidade
reconhecem a qualidade dos serviços prestados pela
escola? O que dizer, ainda, sobre a relevância dos estudos
no ambiente escolar? Que novas iniciativas podemos
propor, para atingir o objetivo comum de promover a
aprendizagem significativa? Qual é o momento ideal para
estabelecer metas? Que estratégias podem ser definidas a
partir da realidade de cada escola?
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Questões	para	a	reflexão	:

1- Há	articulação	entre	as	avaliações	internas	e	
externas	na	escola?
2- As	avaliações	externas	e	internas	estão	
colaborando	na	organização	do	trabalho	na	escola	
e	na	sala	de	aula?
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Após	a	análise	dos	resultados	obtidos,	existem	
questões	fundamentais	para	os	educadores:
§ O	que	os	alunos	aprenderam	e	o	que	ainda	não	
foi	apropriado?	Porque	os	alunos	não	aprenderam?
§ Os	ritmos	de	aprendizagens	dos	alunos	têm	sido	
considerados	para	a	organização	dos	tempos	e	
espaços?
§ Que	novas	ações	precisam	ser	empreendidas	pela	
equipe	escolar	e	pelos	professores	de	cada	turma?
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PLANO	DE	AÇÃO

Ø EM	CURTO	PRAZO
ØEM	MÉDIO	PRAZO
ØEM	LONGO	PRAZO



Referências	Bibliográficas:
Foco	Aprendizagem:	

http://focoaprendizagem.educacao.sp.gov.br
Mapa	Classe/FDE:	

https://mapaclasse.fde.sp.gov.br
Secretaria	Escolar	Digital/S.A.R.A.:	
https://sed.educacao.sp.gov.br
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