
TURMAS /CRONOGRAMA 

CURSO  “GESTÃO DA APRENDIZAGEM: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES”  

Cronograma  

Turma A  Manhã 23/05, 06/06, 27/06, 08/08, 22/08, 12/09, 26/09 E 17/10/2019 8h às 12h 

Turma B Tarde 23/05, 06/06, 27/06, 08/08, 22/08, 12/09, 26/09 E 17/10/2019 14h às 18h  

Turma C Tarde 30/05, 13/06, 01/08, 15/08, 05/09, 19/09, 03/10 E 24/10/2019 14h às 18h 

Turma D  Manha  30/05, 13/06, 01/08, 15/08, 05/09, 19/09, 03/10 E 24/10/2019 8h às 12h  



OBJETIVOS: 

 

• Promover a interação discursiva sobre estratégias de superação do fracasso escolar considerando as 

especificidades locais, em especial, a análise de dados de avaliações como subsídio ao planejamento 

pedagógico para superação das dificuldades. 

• Construir coletivamente plano de ação da equipe gestora com foco no engajamento da equipe 

gestora no acompanhamento e avaliação das aprendizagens de todos os estudantes da escola; 

• Fornecer subsídios teóricos para as discussões das equipes gestoras;  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

• Organização e gestão pedagógica da escola: Perspectiva democrática, participativa e em 

consonância com a política pública da cidade de São Paulo; 

• Dimensões da gestão: o papel da equipe gestora no acompanhamento de processos 

educacionais e avaliações institucionais; 

• Instrumentos de avaliação e acompanhamento das aprendizagens: dados de avaliações externas e 

internas como subsídio ao planejamento pedagógico para superação das dificuldades; 

• Plano de ação da equipe gestora 



ATIVIDADE OBRIGATÓRIA: Como atividades de aprendizagem significativa em que o cursista 

se posicione criticamente sobre suas ações ou experiências no exercício da profissão 

  

Os participantes deverão elaborar um plano de acompanhamento das aprendizagens 

a partir da análise inicial dos índices de aprendizagem dos alunos do Ciclo interdisciplinar da 

unidade escolar e relatar as ações de acompanhamento previstas, para um período previamente 

discutido com o grupo de participantes.  Após as discussões pautadas no referencial teórico 

citado, o registro do acompanhamento inicialmente proposto será revisitado de modo que o 

participante se posicione criticamente sobre as ações previstas, suas possibilidades de execução e 

necessidade de replanejamento. Ao final do curso o participante apresentará o plano de 

acompanhamento das aprendizagens da Unidade escolar juntamente com um registro reflexivo 

sobre a execução do mesmo.  



"Tem de todas as coisas.  

Vivendo, se aprende;  

mais o que se aprende, mais é só a 

fazer outras maiores perguntas." 
(Guimarães Rosa-Grande Sertão: Veredas)  



Organizar o grupo com até 6 pessoas . A Equipe da Escola poderá ficar 

junto.  

  

Analise e discuta os dados de avaliação do 3º ano /7º ano de Língua Portuguesa de sua 

Unidade.  

 

Em relação aos resultados “abaixo do básico” e “básico”  

 

1- Quais os possíveis motivos para esses índices ?  

 

2- Qual o papel do Diretor e do CP frente a essa realidade?  

 

2-  Que políticas e práticas da escola podem contribuir para melhorar os níveis dos 

resultados escolares?  

 

 

 

15 minutos para a discussão  

5 minutos para registro  



Para os Supervisores – um grupo  

 

 Até que ponto as escolas variam quanto a seus resultados? 

Quais as hipóteses levantadas pelo grupo sobre os índices apresentados ?  

 

Quais intervenções a supervisão/ o supervisor escolar poderá organizar para auxiliar a escola/DRE 

na melhoria das aprendizagens do 3º ano /7º ano considerando os índices apresentados ?  





Prática de leitura de textos e análise linguística 

Os resultados 

gerais 

apontam que 

33% dos 

alunos estão 

no nível 

ADEQUADO  

Os resultados 

gerais apontam 

que 61% dos 

alunos estão nos 

níveis ABAIXO 

DO BÁSICO 

OU BÁSICO  



Temos os registros de quem 

são os alunos com problemas 

de aprendizagem ?  

 

As notas das avaliações 

internas validam esse dado? 

 

Que intervenções são 

propostas para os alunos 

abaixo do básico ?  



50% no 

adequado ou 

avançado  







Temos os registros de quem são os 

alunos com problemas de 

aprendizagem ?  

 

As notas das avaliações internas 

validam esse dado? 

 

Que intervenções são propostas para 

os alunos abaixo do básico ?  

 

O professor tem claro quais são as 

necessidades de aprendizagem do 

aluno ? 

 

As concepções expressas no 

planejamento/ desenvolvimento da 

aula  e na gestão da sala de aula dão 

conta destas necessidades?  





Observe o planejamento escolar disponibilizado no 

SGP e verifique se dialoga com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos expressas no instrumento 

utilizado para verificação do aproveitamento.  



Planejar, considerando os fatores dá intencionalidade à prática educativa  

Algumas orientações complementares sobre o que considerar ao planejar o trabalho da sala de aula.  

 
a) Contemplar o que está previsto no Currículo da Cidade, no Projeto Político-Pedagógico (PPP) e no Plano de Ensino como 

conteúdos necessários ao desenvolvimento  da proficiência pretendida.  

 

b) Contemplar as necessidades de aprendizagem colocadas para os estudantes em função dos objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento apresentados no Currículo da Cidade.  

 

c) Contemplar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes nos diferentes momentos do processo de conhecimento, em 

relação à complexidade do objeto  

 
d) Considerar que os objetivos pretendidos devem referir-se às aprendizagens possíveis para os estudantes no 

período em foco e que os critérios de avaliação devem relacionar-se com as aprendizagens indispensáveis para que 

eles possam dar continuidade ao seu processo de conhecimento.  

 

e) Considerar a necessidade de organização do currículo em espiral, de tal forma que os conteúdos sejam 

reapresentados aos estudantes ao longo do Ensino Fundamental e que, a cada vez que forem tratados, 

recebam um grau de aprofundamento diferenciado.  

 

f) Considerar a necessidade de promover um ensino intensivo, organizado do complexo para o simples e, de 

novo, para o complexo, e não um ensino aditivo e linear.  

 
g) Considerar a necessidade de prever momentos de avaliação da aprendizagem e do estabelecimento de critérios claros a serem 

utilizados 



São essas as práticas que tomamos como eixos organizadores deste currículo (GERALDI, 2012; LERNER, 

2002), quais sejam:  

 

a) prática de leitura de textos;  

b) prática de produção de textos escritos; 

c) prática de escuta e produção de textos orais;  

d) prática de análise linguística 





Café  



 

Plano de trabalho   

Mônica Matie Fujikawa 



PARA O PROXIMO ENCONTRO  

 

 

Sobre o lanche colaborativo  

 

Trazer um plano de trabalho do 3º ano/ 7º ano  de Matemática 

 

Acesse para receber a bibliografia digital  

 

https://dipedmp.wixsite.com/meusite  

 

https://dipedmp.wixsite.com/meusite

