
Formadoras: 

 

DIPED: 

Maria Aparecida de Souza Santos 

Rina Márcia de Almeida 

 

SUPERVISÃO: 

Angela Maria da Silva 

Rosemar de Santana Ramos 

Silvonete Almeida de Oliveira Goutas 

Cristiana Miranda 



LEITURA: VENDE-SE (OLAVO BILAC) 

Fonte: http://decarlicris.blogspot.com 
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“ Algumas vezes, só 
conseguimos 

enxergar o que 
possuímos quando 

pegamos 
emprestados os 

olhos alheios” 



OBJETIVOS: 

 Refletir sobre as necessidades/prioridades  que devem 
compor o Plano de Ação/Trabalho do Coordenador 
Pedagógico; 

 Compreender  que as intervenções nos relatórios 
descritivos semestrais individuais das crianças 
precisam de um planejamento sistematizado e 
intencional; 

 Considerar que para a elaboração de um relatório 
descritivo da criança deve haver a reflexão de diversos 
registros em articulação com a intencionalidade 
docente. 

 

 



 

 

 Link para o PLANO DE AÇÃO – DEMANDAS EXTERNAS (até o dia 29/06/18) 

 E-mail para encaminhamento de Documentação: 

dipededucacaoinfantilmp@gmail.com 

 Todos materiais das formação estão disponibilizados pelo site: 

https://dipedmp.wixsite.com/meusite/educacao-infantil 

 GRUPO DE ESTUDO DRE S. MIGUEL PARA O PRÓXIMO SEMESTRE: Currículo de Ed. 

Infância Paulistana 

  

 
10/08  

 II Seminário Currículo 

da Ed. Infantil.  
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LEITURA DO REGISTRO DO ENCONTRO 

ANTERIOR 





PARA QUÊ FAZER PLANO DE AÇÃO/TRABALHO? 

 

 



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DO DICIONÁRIO AURÉLIO... 

PLANO 

•Arranjo ou disposição de uma obra; 

•Conjunto de métodos e medias para a execução dum empreendimento, projeto; 

•Intento, propósito. 

AÇÃO 

•Ato ou efeito de agir, atuar; 

•Manifestação de uma força, duma energia, dum agente; 

•Maneira como um corpo, um agente atua sobre outro; 

•Comportamento, procedimento. 

TRABALHO 

•Aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim; 

•Atividade, coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária á realização de qualquer 
tarefa, serviço, empreendimento; 

•Local onde se exerce essa atividade; 

•Obra realizada; 

•Lida, labuta. 



PENSANDO NA SUA UNIDADE EDUCATIVA... 

Já estamos no final do primeiro semestre... 

 

 E o que você planejou para esse ano? 

 Como você avalia esse percurso formativo? 

 Quais são as intervenções necessárias? 

 O que já mudou? 

 

 

 



MAPEANDO NOSSAS AÇÕES 

•Como estamos?  

•Onde desejamos chegar ? 

•Como somos ou desejamos ser? 

Quadro situacional 

•Planejamento de ações 

Localização de necessidades                            

•O que desejamos manter?  

•E modificar? 

•E consolidar? 

•Campo de possibilidades -  projeções de trabalho 

Como alcançar? 

Com quem? 



COMPOSIÇÃO PLANO DE AÇÃO/TRABALHO (POSSIBILIDADES) 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Onde nasce? O que utiliza como diagnóstico? 

Qual é o contexto da Unidade Educativa?  

Como são os profissionais? Quem são os envolvidos? 

Quanto a fundamentação teórica? 

2. OBJETIVOS/METAS 

O que se pretende alcançar  com o Plano? 

Qual propósito? 

Atenção aos verbos utilizados (Escolha adequada é de fundamental importância) 

3. FRENTES/FOCOS DE 

FORMAÇÃO 

Identificação das demandas formativas/Escolhas 

*PEA, Plano de Formação das horas livres, Equipe de apoio, participação das famílias, 

etc. 

5. METODOLOGIA E 

PROCEDIMENTOS 

UTILIZADOS  

Quais caminhos percorrer? Como acontecerá esse percurso? 

Quais instrumentos? Como serão utilizados? 

6. CRONOGRAMA 

 

Periodicidade 

Projeção das ações (Ex: mensais ou bimestrais) 

7. ROTINA  

 

A organização do trabalho (semanal), como por exemplo: encontros formativos, 

estudos,  acompanhamento horários de estudos/coletivos e livres, encontros com os 

pais, reunião equipe gestora, acompanhamento das atividades, dos registros, etc... 

8.AVALIAÇÃO 

Como será avaliado o plano? Em quais momentos? 

Com quais elementos? (Registros, envolvimento/participação, assiduidade, 

observação das práticas, devolutivas, etc...) 

9. REFERÊNCIA 

BIBLIGRÁFICA 

Referência legais 

Proposta curricular de SME 

Fundamentação teórica 



PLANO DE AÇÃO/TRABALHO DO CP E OS 

RELATÓRIOS DESCRITIVOS DAS CRIANÇAS 

 A Orientação Normativa n°01/2013 prevê a elaboração de um relatório  

descritivo que reflita a trajetória percorrida pela criança e que favoreça a  

continuidade do trabalho pedagógico. Para que isso se efetive, o relatório  

descritivo deverá conter, no mínimo: 

a) O percurso realizado pelo grupo decorrente dos registros semestrais; 

b) O percurso realizado pela criança individualmente nesse processo; 

c) Anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que  

reflitam sua autoanálise; 

a) Parecer do(a) educador (a) fundamentado nas observações registradas no decorrer do 
processo; 

b) Parecer da família quanto às usas expectativas e os processos vividos; 

c) Observações sobre a frequência da criança na Unidade, como indicador de sua 
interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança; 

d) Outras informações julgadas pertinentes. 



Ações 

Descobertas 

Interações 

Intervenções 

COMO REVELAR NA LINGUAGEM ESCRITA DOS RELATÓRIOS DESCRITIVOS 

A RIQUEZA DAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS PELAS CRIANÇAS? 



A avaliação será sempre da 

criança em relação a si 

mesma e não 

comparativamente com as 

outras crianças. (MEC, 2012) 



Aluno: Sophia Bezerra  - MG II B 

SIM NÃO 
ÀS 

VEZES 

Está bem adaptado a rotina 

escolar? 

Relaciona-se com professores 

e crianças? 

 

Respeita as regras e 

combinados da turma? 

 

Participa com interesse das 

atividades propostas? 

Tem interesse e capricho nas 

atividades gráficas? 

Adota práticas e hábitos de 

higiene? 

 

      

Cuida do seu material e do 

material de uso coletivo da 

escola? 

 

      

 

Aluno: Sophia Bezerra  - MG II B 
 

Sophia está bem adaptada a 

rotina escolar, relaciona-se bem 

com os professores e demais 

amigos de turma, tem ótimo 

convívio social e respeita os 

combinados da turma. Participa 

com interesse das atividades 

propostas e demonstra capricho e 

dedicação na realização de 

atividades gráficas. Tem bons 

hábitos de higiene e demonstra 

atitudes organizadas e de cuidado 

com o  seu material e o do uso 

coletivo. 

 QUAL A DIFERENÇA? 



Os momentos de planejamento deve, sempre, prever espaços nos quais os educadores 

registrem suas reflexões sobre o trabalho desenvolvido. O educador poderá manter um 

caderno contendo fatos relativos a cada criança, individualmente. Além disso, existem, 

ainda, os registros construídos pelas próprias crianças, que devem ser considerados na 

elaboração de portfólios individuais e coletivos e também, ocupar lugar de material de 

análise e reflexão de professores bem como de estudos nos horários e momentos 

formativos. (Orientação Normativa 01/13 pág. 31-32) 

Avaliação 
como um 
processo 
contínuo 

Sistematização dos Registros 
significativos dos fazeres das 

crianças 

Doc. Pedagógica 

Gestão Democrática, 
quando vozes dos 

atores e 
protagonistas  são 

ouvidas. 

Reflexão permanente 
sobre as ações e 
pensamentos das 

crianças  



DESAFIOS DA ESCRITA 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  

 Construção de um roteiro (Boas 
perguntas); 

 A organização da escrita dos 
professores da turma; 

 Coerência e coesão; 

 Transpor falas, descrição de 
experiências/descobertas de 
modo a tornar o relatório da 
criança INDIVIDUAL E 
INTRANSFERIVEL; 

 Valorizar o positivo e o percurso 
da criança; 

 Fotos contextualizadas; 

 Identificar as necessidades da 
criança e os encaminhamentos 
realizados. 

 

 

 

 

O  Q U E  D E V E - S E  E V I T A R  

 Juízo de valor/Rótulo; 

 Prognósticos Clínicos; 

 Adjetivos comparativos; 

 Palavras imprecisas. 

 



Vamos tomar 

um café? 



 Considerando a articulação do Plano de Ação/Trabalho do CP e os 

Relatórios Descritivos quais conclusões podemos chegar... 

 

 Quais pontos positivos e/ou negativos? 

 O relatório demonstra a utilização da documentação pedagógica? 

 Quais vozes são reveladas (criança, professor, família, escola)? 

 Quais ações/intervenções devem ser problematizadas  a partir da 

análise do relatório? 

ATIVIDADE EM GRUPO 



SOCIALIZAÇÃO DOS GRUPOS 



AVALIAÇÃO DO ENCONTRO 

 Refletir sobre o Plano de 

Ação/Trabalho do CP 

trouxe quais 

contribuições para sua 

prática? 

 Quais aspectos sobre os 

Relatórios Descritivos 

colaboraram para o seu 

fazer como Coordenador 

Pedagógico? 

 Críticas e/ou sugestões 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
4º ENCONTRO FORMATIVO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 DA EDUCAÇÃO INFANTIL – DRE/MP – Junho/2018 

Turma_____ DATA:____/06/2018 

 



“... Na concepção de educação democrática, 
educador e educando, apropriam-se da história 
que vivem através do registro que dela vão 
fazendo e do pensamento crítico sobre ela. 
 
O registro da prática é o fio que vai tecendo a 
história do nosso processo. É através dele que 
ficamos para os outros (...)”. 
 

(Madalena Freire – no livro Educador) 


