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APRESENTAÇÃO
Prezados diretores, coordenadores, professores, alunos e funcionários da
escola,
Com o intuito de contribuir para o contínuo avanço da Educação em nosso Estado
do Ceará, a Secretaria da Educação oferece às escolas municipais de todo o Estado um
Guia Prático com Orientações para a Realização da Semana Pedagógica nos
Municípios Cearenses – 2019. Tal iniciativa objetiva contribuir para a elevar a qualidade
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Acreditamos que o planejamento escolar da Semana Pedagógica é um momento
importante para a comunidade educativa, tendo em vista constituir-se em um espaço
coletivo de organização e construção do trabalho pedagógico da escola, que busca um
planejamento para o ano letivo, a partir da reflexão sobre os resultados das avaliações
internas e externas e do estabelecimento de metas para a melhoria dos processos de
ensino e de aprendizagem. Trata-se, assim, da discussão e do planejamento da
importância da educação pública, da organização do trabalho pedagógico, das temáticas
educacionais e do cotidiano escolar, além de uma idealização de estratégias que visam a
garantir o direito de aprendizagem dos alunos, com relação ao que se espera do ano
letivo. Por tal motivo, essas ações devem ser planejadas com o foco principal na
aprendizagem, necessitando, para tanto, o engajamento de toda a comunidade educativa
no intuito de alcançar bons resultados de aprendizagem e uma educação de qualidade
social1 para todos.
A seguir, sugerimos alguns temas, textos e discussões que podem ser realizadas,
considerando os desafios específicos de cada escola. Salientamos que não estamos
oferecendo uma proposta fechada, mas um direcionamento geral para cada núcleo gestor
no momento de preparar essa jornada pedagógica. A depender de sua equipe docente e
escolar, sintam-se à vontade para fazer adequações e/ou substituições.
Desejamos a todos um profícuo trabalho!
1. Texto qualidade sócia l- Mario Sergio Cortella*

PLANEJAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA

Prezados gestores escolares, a princípio se faz necessário realizar uma reunião
com a equipe gestora para planejar o evento e as ações que serão desenvolvidas
durante a jornada pedagógica. Alguns pontos devem ser vistos com antecedência, tais
como:
 Preparação do ambiente escolar – pátio, corredores, auditório, sala de reunião.
Que tal retomar o painel – Gestão à vista? – ambiente alfabetizador e acolhedor;
 Apresentação da escola, do corpo docente, do conselho escolar, grêmio
estudantil (se houver);
 Prévia do calendário escolar;
 Levantamento dos programas e dos projetos desenvolvidos na escola durante o
ano letivo de 2018;
 Consolidação dos dados da escola;
 Matrícula dos alunos;
 Lotação de professores;
 Resultados das avaliações internas e externas;
 Definição da pauta;
 Preparação de material a ser utilizado (crachás, cartazes, mimos, equipamentos
eletrônicos, cópia de textos, planilhas e outros arquivos importantes a serem
analisados no evento);
 Tempo e espaço para a realização da semana;
 Alimentação;
 Planejamento das metas para o ano letivo de 2019.
Obs.: Enfatizamos que se trata de sugestões de temas a serem abordados durante a
jornada pedagógica. Sintam-se à vontade para selecionar ou inserir aqueles que são
pertinentes a sua realidade.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
1o DIA 8H/A – DATA: ______/ _____/ _____
CONVITE: CONHECENDO E AVALIANDO NOSSA JORNADA - RETROSPECTIVA E
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
MANHÃ – DURAÇÃO 4H/A
 RECEPÇÃO/ ACOLHIDA
Para este momento, sugerimos uma dinâmica de apresentação e de acolhida.
Proposta de Apresentação – Diz seu nome e com a letra inicial do seu nome, fala
de uma qualidade que identifica em você
Proposta de acolhida - O BONECO
Objetivo: Sentido de grupo, trabalho em equipe, reconhecer o outro como importante no
processo de construção individual e coletiva.
Material: 2 folhas de papel para cada participante, canetas hidrocor, fita adesiva, papel
madeira, cola e tesoura.
Descrição:
a) Cada membro do grupo deve desenhar numa folha de papel uma parte do corpo
humano, sem que os outros saibam. Após todos terem desenhado, pedir que tentem
montar um boneco (na certa não vão conseguir pois terão vários olhos e nenhuma boca,
ou perna, etc).
b) Em seguida, em outra folha de papel, pedir novamente que desenhem as partes do
corpo humano (só que dessa vez em grupo – pode dividir o grupão em sub grupos e
cada um construir seu boneco). Eles devem se organizar, combinando qual parte cada
um deve desenhar. Em seguida, após desenharem, devem montar o boneco, no papel
madeira – Que tal batizar seu boneco? Terminada a montagem, cada membro deve
refletir e falar sobre como foi montar o boneco, quais as dificuldades, etc.
* Sugestão final / Vivência – Em dupla, segurando nas mãos, fazer a leitura do
poema - EU NÃO SOU VOCÊ, VOCÊ NÃO É EU, de Madalena Freire – Um
orador declama de forma pausada o poema e as duplas repetem a frase, ao final
as duplas se abraçam.
https://youtu.be/hr-WIG5CiMw (Exemplo da vivência

do poema)

 APRESENTAÇÃO DA ESCOLA
Neste momento, o coordenador e o diretor deverão apresentar, por meio de slides, com
pequenos tópicos escritos e imagens: a missão, o perfil, a estrutura e os materiais e
equipamentos da escola para que todos os participantes iniciem o ano letivo
conhecendo a instituição e sabendo com quem, e com que recursos e espaços poderão
contar para o desenvolvimento do trabalho docente. Em seguida, se houver novos
funcionários, pode-se fazer a apresentação rápida de toda a equipe.
 APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS
DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 – Retrospectiva 2018
Neste momento, o coordenador deverá convidar os professores responsáveis por cada
programa ou projeto desenvolvido durante o ano letivo de 2018 na escola para uma
breve apresentação – ou escolher alguns deles. Para isso, é necessário que ele
comunique, com antecedência, às pessoas responsáveis para que possam se preparar
para fazer essa apresentação. Sugerimos que essas apresentações se realizem por
meio de slides, vídeos ou painéis e que não ultrapassem uma duração máxima de 10
minutos. Além dos projetos e programas desenvolvidos pela escola, é interessante
também apresentar aqueles elaborados pela Seduc e adotados pela escola.
Após essas apresentações, é interessante que o núcleo gestor abra uma roda de
conversa com os professores sobre a análise da continuidade ou elaboração de novos
projetos e programas.
 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ESCOLA
Para este momento, o núcleo gestor deverá ter preparado uma apresentação em slides
com os últimos dados da escola referentes aos resultados das avaliações externas
(IDEB, SAEB, SPAECE etc.) e internas. Essa apresentação permitirá que o corpo
docente discuta sobre a avaliação da aprendizagem, o que foi positivo e deve ter
continuidade, o que precisa ser aperfeiçoado, elaborado ou reelaborado etc.
TARDE – DURAÇÃO 4H/A
 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR: O MÉTODO
DE ANÁLISE FOFA – FORÇAS/ OPORTUNIDADES / FRAQUEZAS / AMEAÇAS)
A análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) – do inglês
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) – é uma técnica

utilizada para fazer análise de contexto (ou análise de ambiente), sendo usada
como base para gestão e planejamento estratégico de uma empresa, mas
podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para analisar o cenário escolar.
A análise FOFA se divide em:
Forças – Vantagens do contexto interno da empresa ou unidade analisada.
Fraquezas – Desvantagens do contexto interno da empresa ou unidade analisada.
Oportunidades – Aspectos favoráveis do contexto externo onde a empresa ou unidade
analisada está inserida.
Ameaças – Aspectos desfavoráveis do contexto externo onde a empresa ou unidade
analisada está inserida.
Sugerimos que os participantes sejam divididos em equipes e cada equipe componha
um quadro FOFA com aspectos observados a partir da discussão de cada ponto da
FOFA. O resultado dessa produção seria utilizado para revisitar o PPP, e fazer as
atualizações necessárias, potencializando as forças e oportunidades e buscando formas
de minimizar as ameaças e fragilidades.
 REVISITAÇÃO AO PPP (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO) DA ESCOLA
O PPP é um documento que deve ser elaborado coletivamente por cada instituição de
ensino para orientar os trabalhos durante um ano letivo. O projeto político e pedagógico
precisa ter o caráter de um documento formal, mas também deve ser acessível a todos
os integrantes da comunidade escolar. Ele determina, em linhas gerais, quais os
grandes objetivos da escola, que competências ela deve desenvolver nos alunos e como
pretende fazer isso. É através do PPP que cada escola articula a maneira como os
conteúdos serão ensinados, levando em consideração a realidade social, cultural e
econômica do local onde está inserida. Desse modo, o projeto deve servir para atender
às especificidades de cada escola. Em sendo assim, sugerimos um momento de
revisitação ao PPP para análise de suas metas e objetivos. À medida que a semana
pedagógica for acontecendo e as decisões forem sendo definidas pelo grupo, faz-se
necessária uma reformulação/alteração do PPP, com o objetivo de que este se constitua
como um documento realmente representativo da instituição escolar. Sugerimos,
portanto, um momento de leitura e de discussão acerca do PPP – utilizar o exercício
realizado na Análise de SWOT / FOFA.

2o DIA 8H/A – DATA: ______/ _____/ _____
CONVITE: CONCRETIZANDO OS TEMAS APRESENTADOS NAS FORMAÇÕES DE
GESTORES DO ANO DE 2018
MANHÃ – DURAÇÃO 4H/A
 A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E O SUCESSO ESCOLAR
Descrição – a idéia é socializar e discutir a temática da gestão democrática com todos
os professores e a equipe gestora;
Objetivo – sensibilizar para a importância do exercício da G.D no processo de
construção de uma escola de qualidade social para todos, sendo necessário fortalecer
os organismos colegiados existentes – Conselho escolar, grêmios, interação com a
comunidade, etc.
 GESTÃO PARA ESCOLAS HUMANIZADAS EM TEMPOS COMPLEXOS
Descrição – a ideia é socializar e discutir a temática com toda equipe escolar;
Objetivo – entender o papel da equipe gestora na construção do clima escolar,
valorizando todos os segmentos que compõem a vida escolar e colaborar com esse
processo a partir da adesão e envolvimento com as ações empreendidas.
 APRESENTAÇÃO DAS DISCUSSÕES E ENCAMINHAMENTOS
Descrição – socializar o resultado das discussões acerca dos temas apresentados;
Objetivo – apresentar propostas que favoreçam a concretização dos temas discutidos,
no chão da escola.
TARDE – DURAÇÃO 4H/A
 APRESENTAÇÃO DA BNCC (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM)
A Base Nacional Comum Curricular é um documento, de caráter normativo e obrigatório,
que define o que toda criança e todo jovem brasileiro têm direito de aprender. Ela servirá
de referência para que as redes de ensino, públicas ou particulares, construam ou
reformulem suas propostas curriculares, materiais pedagógicos, avaliações e políticas
de formação de professores.
Sugerimos uma apresentação da BNCC em forma de slides, a qual disponibilizamos em
anexo.

3o DIA 8H/A – DATA: ______/ _____/ _____
CONVITE: PLANEJANDO DO ANO LETIVO DE 2019 – PERSPECTIVAS, ROTINAS E
PARTICULARIDADES DA ESCOLA
MANHÃ – DURAÇÃO 4H/A
 CALENDÁRIO ESCOLAR
Dentro das tarefas de gestão da escola, uma das mais importantes é a preparação do
calendário escolar. Ele vai conduzir a realização de várias atividades importantes para
os alunos, pais e para a própria instituição, durante todo o ano letivo. Além disso,
existem diversos outros motivos que fazem com que a definição do calendário deva ser
uma prioridade. Com vistas nisso, o núcleo gestor deverá apresentar a proposta de
calendário escolar para todos os participantes. Neste documento, que deve ser impresso
e fornecido a todos, deve constar o início e o término, ambos em destaque, de cada
semestre, os feriados, as semanas de aplicação das provas, a sugestão do período de
realização de cada projeto, a sugestão de reuniões de pais, de professores, os
conselhos de sala, as datas comemorativas, as férias e/ou recesso, assim como outros
pontos importantes.
Sugerimos um momento de leitura e de discussão da organização do calendário.
 MATRÍCULA DE ALUNOS E APRESENTAÇÃO DAS TURMAS
É fundamental que o corpo docente tenha conhecimento do número de alunos
que a escola tem, quantos são novatos, quantos renovaram sua matrícula, se as
turmas já estão organizadas e se já há uma divisão de turmas para os
professores. De posse dessas informações, sugerimos um encontro entre os
professores das turmas de 2018 com os professores que assumirão essas turmas
em 2019, objetivando uma melhor preparação, por parte dos professores, a
respeito de planos de aula, metodologias e intervenções de acordo com a
realidade da turma. Sugerimos que cada professor fale rapidamente da turma que
lecionou, seguindo um roteiro definido pelo coordenador pedagógico, que deve
contemplar as seguintes informações: características gerais da turma, conteúdos
trabalhados, resultados das avaliações, particularidades de algum aluno etc.
Nas escolas que tenham Ensino Fundamental completo, é primordial que haja
essa interação entre os professores, principalmente, entre aqueles que assumirão

as fases de transição: do 5o para o 6o ano, por exemplo. Isso ajudará os colegas a
criarem um ambiente que facilite a adaptação desses alunos ao novo ciclo.
 LOTAÇÃO DE PROFESSORES E HORÁRIO DAS TURMAS
Neste momento, o núcleo gestor deverá apresentar para o grupo a lotação dos
professores com as suas respectivas turmas e horários de aula para o ano letivo de
2019. Sugerimos que, no primeiro dia de encontro, a coordenação pedagógica solicite
aos professores a disponibilidade de horário de cada professor, para que, neste
momento, já haja um esboço de horário. É interessante disponibilizar um tempo para
ajustes desses horários, caso haja a necessidade.
TARDE – DURAÇÃO 4H/A
 ANÁLISE E REELABORAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA
Neste momento, os professores devem ser direcionados a alinharem os planos de
ensino/propostas curriculares da escola. Para isso, a equipe de professores deve reunirse para definir os objetivos de aprendizagem de cada bimestre para cada disciplina.
Sugerimos que eles se organizem por área para estabelecimento dessas metas. Por fim,
é

interessante

alinhar

esses

objetivos

aos

principais

projetos

e

conteúdos,

reestruturando, desta maneira, a proposta curricular da escola, com foco em uma
proposta interdisciplinar.
 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA, DE MATEMÁTICA E
DE CIÊNCIAS (2o AO 5o ano/ 6o AO 9o ano)
No início do ano letivo, é importante a verificação do nível de aprendizagem dos alunos,
de forma a tornar esse nível como referência, verificando que uma nova aprendizagem
depende sempre de conhecimentos anteriores.
Nesse sentido, acreditamos na importância da avaliação diagnóstica para verificar os
conhecimentos e capacidades dos nossos alunos apontando os requisitos mínimos para
iniciar e acompanhar uma sequência de novas aprendizagens.
Os descritores utilizados nas avaliações diagnósticas de português, de matemática e de
ciências são os mesmos utilizados no início de cada ano letivo, obedecendo a série
específica. De posse dessas questões, temos como objetivo principal medir os
conhecimentos básicos de cada etapa da vida escolar de nossos alunos, estando estes
presentes nos descritores mais elementares de cada matriz de referência.

 APRESENTAÇÃO DO CICLO DE LEITURA DO PROGRAMA MAIS PAIC
A proposta metodológica do Eixo de Literatura e Formação do Leitor
O Eixo adotou para o desenvolvimento das práticas da leitura literária a ideia do
Ciclo de Leitura que por sua vez é baseada no conceito de Círculo de Cultura, definido
e trabalhado na teoria Freiriana. Segundo Paulo Freire, “Círculo de Cultura, porque vai
muito além do aprendizado individual de saber ler e escrever que, inicialmente, pôde
produzir. Faz-se a leitura do mundo – as suas normas, as suas concretudes e os seus
afetos. No Círculo de Cultura, aprendem-se e se ensinam modos próprios, novos,
solidários, coletivos, populares, de pensar e de agir diante do mundo. E todos juntos
aprenderão, de fase em fase, de palavra em palavra, de linguagens em linguagens...”
O Ciclo de Leitura, entendido como uma estratégia para o desenvolvimento das
práticas da leitura literária, se desenvolve por meio dos cinco pontos abaixo,
considerados indispensáveis para a formação de leitores.
1º - A criança é considerada sujeito produtor de conhecimento.
No Ciclo de Leitura, espaço democrático de valorização dos conhecimentos, as
crianças são vistas como protagonistas, produtoras e reprodutoras dos conhecimentos
acumulados na sociedade. Isso significa que a opinião delas são sempre significativas e
relevantes para o processo de compreensão da leitura partilhada.
2º – O/A professor(a) é o(a) mediador(a) no Ciclo de Leitura.
O(A) professor(a) tem a função de criar condições para que as crianças participem
ativamente, expressando-se livremente, assim como, planejará este momento a partir de
uma situação apresentada pelo/para o livro, antes ou depois de realizada a leitura. Pode
ser uma pergunta, um trecho retirado do livro, uma página ilustrada ou uma inquietação
que a obra provoque.
3º - Ampliação dos campos de experiências
A prática do Ciclo de Leitura permitirá que a criança amplia seus Campos de
Experiências, através das discussões mediadas pela professora. Por isso é importante
planejar questões que favoreçam a interação das crianças, que possibilitem o contato
com a diversidade cultural e privilegie experiências concretas da vida cotidiana.

4º - A aprendizagem se dá no coletivo.
Quando Freire afirma que “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os
homens se educam em comunhão” (2005, p. 78) ele está reiterando a importância do
coletivo na construção e consolidação do conhecimento, que se constrói nos Círculos de
Culturas. É dessa forma a compreensão inerente ao Ensino e à Aprendizagem,
desenvolvida pelo trabalho do Eixo de Literatura e Formação do Leitor e que norteia a
estratégia do Ciclo de Leitura.
5º - A leitura do mundo
A leitura literária em voz alta realizada por uma professora, com o objeto livro na mão
simboliza e estimula a leitura da palavra. O debate, prática desenvolvida no Ciclo de
Leitura, favorece a imersão das crianças no universo das palavras e amplia também a
leitura do mundo com a interação, a reflexão e a transformação que a leitura literária é
capaz de proporcionar em sala de aula.

 PLANEJAMENTO DA 1a SEMANA DE AULA DE 2019
O início de um novo letivo é também início de uma nova jornada de trabalho. Por tal
motivo, acreditamos que a primeira semana de aulas deverá ter uma programação
diferenciada das demais semanas do ano. Nossa sugestão é que, no primeiro dia de
aula, os alunos sejam recepcionados pelo corpo escolar como um todo: gestores,
professores e funcionários. Tal recepção poderá acontecer no próprio pátio da escola,
com atividades bem dinâmicas, com músicas, apresentações teatrais e culturais. O
corpo docente, junto com o núcleo gestor, pode demandar esse tempo da jornada
pedagógica para preparar e organizar essa primeira semana de aulas. Alguns assuntos
devem nortear essa programação:


Acolhida dos alunos;



Dinâmicas de recepção e apresentação;



Sondagem;



Diagnósticos;



Entrega de livros e demais materiais;



Apresentação dos espaços da escola;



Apresentação dos conteúdos selecionados para o primeiro bimestre;



Apresentação dos projetos a serem realizados;



Apresentação das normas da escola;



Escolha dos representantes de turma;



Outros.

 ENCERRAMENTO
Video - Tire as mãos do bolso e Ajude!
Descrição - Assitir e refletir sobre o Vídeo motivacional;
Objetivo – compreender que não temos a solução para todos os problemas, mas, para
vários problemas individuais ou do outro, quando utilizamos nossas mãos,

estamos

contribuindo para amenizar e até para solucionar os problemas que surgem na nossa
frente, e assim estaremos nos reconstruindo como seres melhores e reconstruindo um
mundo melhor.
FINAL – Formar várias Mandalas de Mãos e fotografar
Ex.

 ver

link,

com

orientações

para

mandala

de

mãos.https://www.youtube.com/watch?v=N0ExFaIfubU

 Sugestões de textos, link para estudo
1. CORTELLA, Mário Sérgio. Formação docente: recusar o pedagocídio. In: SANTOS, Emerson (org.)
Reescrevendo a educação: propostas para um Brasil melhor. São Paulo: Scipione, 2006.
2. Poema - Eu não sou você, Você não é eu. Madalena Freire.
3. https://youtu.be/hr-WIG5CiMw – vídeo Vivência do poema;
4. Material estruturado para formação de gestores. Volume 1 e 2. SEDUC, 2018.
5. https://www.youtube.com/watch?v=N0ExFaIfubU - ATIVIDADE MANDALA COM MÃOS UFES-POLO COLATINA
6. BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
7. https://www.youtube.com/watch?v=c_Ua-1_ze0w – TIRE AS MÃOS DO BOLSO E AJUDE!

