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“As árvores são fáceis de achar. Ficam plantadas no chão. 

Mamam do sol pelas folhas e pela terra bebem água. Cantam 

no vento e recebem chuva de galhos abertos. Há as que dão 

frutas e as que dão frutos. As de copa larga e as que habitam 

esquilos. As que chovem depois da chuva, as cabeludas. As 

mais jovens; mudas. As árvores ficam paradas. Uma a uma 

enfileiradas na alameda. Crescem para cima, como as pessoas. 

Mas nunca se deitam. O céu aceitam. Crescem como as 

pessoas, mas não são soltas nos passos. São maiores mas 

ocupam menos espaço.”  

(ANTUNES, Arnaldo. As Árvores. In: As Coisas. São Paulo: Iluminuras, 

2013, p. 34). 
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I – INTRODUÇÃO 
 

As ações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, norteadas pelo programa 

Educação – Compromisso de São Paulo, com foco na melhoria da qualidade de ensino, tem 

como principais objetivos a valorização da carreira do magistério, a mobilização da sociedade, 

o aprimoramento do olhar para um pensar consciente das avaliações institucionais externas e 

internas, bem como das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Nessa perspectiva, considerando o disposto na Resolução SE nº 44 de 2011, com 

redação alterada pela Resolução SE nº 84 de 2011 (que dispõe sobre a realização do 

replanejamento nos dois últimos dias do mês de julho), esse documento busca orientar, 

subsidiar e apresentar uma proposta de reflexão sobre as ações desenvolvidas na escola, que 

possibilite uma reconstrução destas, com o objetivo de atingir as metas ainda não alcançadas e 

que foram definidas no Planejamento no início do ano letivo, revisitando a Proposta 

Pedagógica da Escola, Plano de Gestão e Plano de Ação Participativo (PAP).  

O processo de reformulação dos Planos de Ensino e da Proposta Pedagógica da Escola 

requer o envolvimento constante de toda a equipe escolar, não apenas nos períodos 

institucionalmente delimitados para esse procedimento, mas sempre que se fizer necessário 

dialogar sobre as situações de trabalho e as questões que permeiam o cotidiano da escola e da 

sala de aula. 

A ideia de replanejamento, realizado pelo grupo de profissionais que atuam no espaço 

escolar, apoiado e amadurecido na reflexão e nas trocas de experiências, baseia-se no fato de 

que esse ato é fundamental enquanto fonte de aprendizagem, de ensino e de revisão das 

práticas pedagógicas. De modo concreto, entende-se como forma participativa todos os que 

lidam direta ou indiretamente com o processo pedagógico estarem mobilizados para analisar, 

debater e ajustar as estratégias de atuação para, coletivamente, chegarem à solução dos 

problemas e ao atendimento das demandas. Sem esquecer, também, a importante 

participação dos professores auxiliares, envolvidos com os alunos em recuperação. 

Sendo assim, faz-se necessário que a escola analise e avalie os processos 

desenvolvidos ao longo do 1º semestre de 2013 com a efetiva participação da comunidade 

escolar, quais sejam: 
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 Dia D – Autoavaliação da Escola / PAP / Um dia na Escola do meu filho: 

 Participação consciente dos diversos segmentos da escola com foco em 

situações que se apresentam dentro da Unidade Escolar, tais como 

indisciplina, processo ensino-aprendizagem, otimização dos espaços, 

atendimento às necessidades da comunidade escolar. 

 

 Análise quantitativa e qualitativa das avaliações institucionais externas e internas: 

 IDESP; 

 SARESP; 

 Avaliação da Aprendizagem em Processo; 

 Índices Gerais da escola, ano/turma – avanços e necessidades de 

replanejamento das ações; 

 Reorganização das reuniões de ATPC de acordo com as necessidades 

apresentadas. 

 

 Práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola: 

 Projetos centralizados e descentralizados; 

 Parcerias; 

 Reflexão sobre as metodologias e estratégias utilizadas nas diferentes áreas do 

conhecimento; 

 Processos de recuperação (Contínua, Paralela, Intensiva, Estudos de Reforço 

e/ou Recuperação no Recesso). 

 Planos de adaptação curricular dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

 Questões para reflexão: 

 Como os indicadores têm sido utilizados para avaliação e implantação das 

ações desenvolvidas dentro da sala de aula? 
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 Como as atividades e intervenções oferecidas propiciaram o desenvolvimento 

das competências leitora e escritora em consonância com o Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo e com os planos de aula? 

 

Para tanto, nas páginas a seguir são apresentadas sugestões específicas para cada nível 

e modalidade de ensino. 
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II – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
   

Com o objetivo de subsidiar a equipe gestora, tanto das Diretorias de Ensino quanto 

das Unidades Escolares, para organização do período de replanejamento, avaliação e revisão 

da proposta pedagógica dos anos iniciais do Ensino Fundamental, seguem orientações gerais 

que poderão servir de referência para desencadear discussões consideradas necessárias para 

alcançar os objetivos apresentados no início desse documento. 

Como este momento é reservado para que as Unidades Escolares retomem o 

planejamento para pensar coletivamente em mudanças necessárias e possíveis, considerando 

as características da escola e as metas estabelecidas, sugerimos a avaliação de indicadores e a 

discussão coletiva da proposta pedagógica e das expectativas de aprendizagem. 

É recomendável que, durante o replanejamento, os gestores e docentes das Unidades 

Escolares tenham como foco responder aos seguintes questionamentos2: 

 Por que devemos replanejar as ações?  

 Como replanejar o desenvolvimento das diversas formas de expressão nas 

diferentes áreas do conhecimento? 

 Como replanejar o trabalho com a Língua Portuguesa e a Matemática de forma a 

contemplar os diferentes eixos de ensino? Há que se considerar, em Matemática, 

os seguintes eixos: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações e 

tratamento da informação. Em Língua Portuguesa, precisam ser contempladas as 

práticas de leitura, de produção de textos e de análise e reflexão sobre a língua e a 

linguagem, considerando as modalidades oral e escrita da língua. 

 Como organizar o tempo escolar?  

 Como construir uma rotina que venha a favorecer a aprendizagem dos nossos 

alunos?  

 Como replanejar e organizar o trabalho pedagógico utilizando-se dos diversos 

materiais e recursos disponíveis para o processo de ensino e de aprendizagem?  

 

                                                           
2 Para auxiliar as discussões consultar o texto “Gestão do tempo, apresentação dos conteúdos e organização das atividades”. IN: 

SEE-SP. Ler e Escrever. PIC – Projeto Intensivo no Ciclo – Guia do Formador. São Paulo: FDE, 2011. p. 119-123. 
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Para o desenvolvimento do trabalho proposto, sugere-se: 

 

1) Primeira etapa – Análise de indicadores e retomada das metas 

 

A análise dos indicadores deve ser encaminhada de forma a permitir a coleta e o 

registro dos indícios de avanços e das dificuldades dos alunos a fim de redirecionar metas e 

objetivos, se necessário. Para isso, é essencial que sejam revistos: 

 Os mapas de sondagem das hipóteses de escrita, que revelam o que os alunos 

sabem sobre o sistema de escrita e o boletim; 

 Os indicadores externos e internos, em especial o SARESP 2012 (5º ano) e o 

boletim dos resultados. 

 

Para facilitar a análise e a reflexão sobre os avanços e as dificuldades, os dados podem 

ser organizados em planilhas e/ou gráficos. É importante, nesta avaliação, que seja traçado o 

cenário da situação da escola e pensado o processo pelo qual a escola e seus alunos têm 

passado. 

Para a análise dos mapas de sondagem, é necessário refletir sobre os seguintes 

questionamentos: 

 O que os dados revelam sobre os conhecimentos dos alunos? Houve avanços? Há 

discrepâncias? 

 Houve progressão de aprendizagem dos alunos nos (as) diferentes anos/séries? 

 É possível comparar os dados da avaliação diagnóstica com os dados da avaliação 

externa? 

 

No que se refere aos dados do SARESP 2012 (5º ano) e ao boletim que afere os 

resultados alcançados, deve-se considerar que esses indicadores são instrumentos para 

desencadear as ações no 2º semestre. A análise dos boletins do SARESP representa um 

norteador para as práticas pedagógicas e as situações de formação dos professores, 

particularmente nas ATPC. Portanto, não pode ser tomado como um documento para simples 
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constatação, mas para ser articulado às expectativas de aprendizagem e às reais necessidades 

dos alunos. Sugestões para análise: 

 Transformar a porcentagem em número de alunos ajuda a tornar mais precisa a 

quantificação para fins de intervenção pedagógica pontual com relação às 

expectativas de aprendizagem; 

 Na medida do possível, deve-se transformar esses números em nomes, para saber 

precisamente quem são os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

para tanto, além do SARESP, as avaliações internas podem ser muito úteis; 

 Convém somar o abaixo do básico e o básico, para que se tenha uma melhor noção 

das necessidades de revisão das práticas concretizadas nas salas de aula. Quando 

consideramos somente a soma do básico com o adequado, podemos ter uma falsa 

impressão de que o quadro possa ser tolerado. Não se pode perder de vista que os 

alunos situados no patamar do básico demonstram ter domínio mínimo dos 

conteúdos, competências e habilidades, apesar de apresentarem estrutura 

necessária para interagir com a proposta curricular.  

 

É interessante também que os dados do SARESP 2012 sejam comparados aos dados do 

SARESP 2011, para que os gestores e professores levantem quais patamares conseguiram 

atingir e em quais pontos há fragilidades. Com a análise em mãos, as metas precisam ser 

retomadas e ações e práticas revistas. 

 

2) Segunda etapa – Revisão das ações e práticas à luz das expectativas de 

aprendizagem 

 

Ao retomar as metas, espera-se que a escola, à luz, principalmente, das expectativas 

de aprendizagem que ainda não foram atingidas pelos alunos dentro de cada ano/série, reveja 

suas ações e práticas, considerando as atividades oferecidas aos alunos, a coerência e 

pertinência das intervenções, as modalidades de organização do tempo que são privilegiadas, 

os recursos didáticos utilizados e os instrumentos de avaliação. 
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Nesta etapa do replanejamento, propõe-se que as discussões sejam baseadas nos 

seguintes aspectos: 

 

a) Atividades trabalhadas e intervenções realizadas 

 Quais atividades têm sido oferecidas aos alunos que não avançam em suas 

hipóteses? Como têm sido trabalhadas as atividades de leitura e escrita em sala de 

aula? Como têm sido trabalhadas as atividades de matemática? Quais são 

privilegiadas? Há diversidade? 

 De quais intervenções/perguntas os professores lançam mão, durante a realização 

das atividades? O que pretendem que os alunos aprendam com estas questões? 

 Há adequações das atividades de modo a favorecer a participação de todos os 

alunos? 

 

b) Organização da escola e da sala de aula 

 A escola desencadeou ações para recuperar as aprendizagens dos alunos (grupos 

de apoio, práticas específicas visando à recuperação contínua, entre outras)? 

 Como têm sido organizados os alunos, em sala de aula, nas práticas de leitura, 

escrita, de matemática e nas diversas áreas do conhecimento. (individualmente, 

em duplas, em trios, em grupos, coletivamente)? 

 

c) Recursos pedagógicos  

 Quais recursos didático-pedagógicos o professor tem utilizado para auxiliar os 

alunos em sua aprendizagem do sistema de escrita? Letras móveis? Papel Kraft e 

canetões? Lousa e giz? Cartolinas e canetinhas? Como os utiliza? Em que contexto 

e com quais finalidades? 

 Quais recursos didático-pedagógicos o professor tem utilizado para auxiliar os 

alunos em sua aprendizagem dos conhecimentos matemáticos? 

 O acervo literário tem sido utilizado? De que forma e com que finalidade? 

 

d) Avaliação 
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 Os mapas de sondagem têm sido instrumentos desencadeadores de práticas? 

 Os instrumentos de acompanhamento da evolução da aprendizagem destes 

alunos (exemplos: portfólio, cadernos de registro, fichas), têm sido 

efetivamente usados como forma de validar e/ou reavaliar as práticas 

pedagógicas? 
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III – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

 

No momento de replanejar, é importante ter em mente o Projeto Político Pedagógico, 

os resultados alcançados no SARESP 2012, o diagnóstico realizado nos primeiros dias letivos e 

a avaliação interna, embasados na avaliação do aproveitamento escolar como forma de 

qualificar a aprendizagem dos alunos, suas manifestações cognitivas, afetivas e psicomotoras, 

considerando as expectativas pré-estabelecidas pelos docentes. Segundo Hoffmann (2011), ao 

responder à pergunta  

 

"O entendimento do professor sobre aprendizagem interfere no 

seu modo de avaliar? Eu avalio o aprender – o que é aprender? 

Aprender envolve o desenvolvimento, o interesse e a 

curiosidade do aluno, a sua autonomia como pesquisador, 

como escritor e como leitor. Envolve o seu desenvolvimento 

pleno. É preciso perceber a aprendizagem nessas múltiplas 

dimensões. Não posso somar essas múltiplas dimensões – 

atribuir pontos por participação, por tarefas, pelo interesse do 

aluno. Não há como somá-las. A análise da aprendizagem é 

uma análise de conjunto de saberes e de fazeres"3.  

 

As decisões sobre a reorientação das formas como devem atuar, tanto professores e 

demais profissionais quanto alunos, precisam ter como finalidade o encaminhamento para a 

progressão da aprendizagem. Nessa perspectiva, é importante garantir uma maior 

aproximação entre a escola e o universo cultural da comunidade escolar, especialmente, dos 

jovens que a frequentam.  Afinal, já não cabem no currículo em ação, concepções de ensino 

das distintas áreas do conhecimento não articuladas ao contexto social e histórico em que as 

diversas práticas culturais são desenvolvidas.  

                                                           
3 HOFFMANN, J. M. L. Avaliação: mito e desafio - uma perspectiva construtivista. Editora Mediação, Porto Alegre, 2011. 
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Trata-se de considerar e disseminar essas práticas, quer sejam de lazer ou de outras 

esferas de atividades da vida social, pois nelas são construídas e reconhecidas as identidades 

individuais e suas manifestações de cidadania. Está claro que o exercício do protagonismo no 

ambiente escolar é fundamental para que o jovem participe dos processos de ensino e de 

aprendizagem e esteja preparado para enfrentar situações concretas no cotidiano, com 

responsabilidade e ciência dos direitos e deveres de uma convivência solidária. 

Assim, é necessário assegurar não só o acesso, mas também a permanência de um 

número cada vez maior de alunos em um percurso de formação, que inclua a possibilidade de 

prosseguir nos estudos e desenvolver diferentes projetos de vida.  

É impossível replanejar sem lembrar que o público adolescente vive em determinado 

contexto social, cultural, político e econômico, do qual não pode ser excluído no processo de 

escolarização.4 As visões preconceituosas, muitas vezes recorrentes, fazem com que nossas 

representações rotulem ou definam previamente esses jovens, de maneira que em nada 

colabora para que possamos melhor compreendê-los ou ajudá-los. O adolescente traz sua 

história de vida, saberes e valores que construiu e experimentou em grupos sociais, por vezes, 

diferentes daqueles que frequentamos5. As características e o comportamento desses jovens 

são frutos das relações socioculturais e não somente do desenvolvimento físico e mental. 

Dessa forma, os projetos didáticos devem acionar o ensino das distintas áreas do 

conhecimento, e as respectivas disciplinas que integram cada área, de modo a contribuir para 

que os alunos compreendam e mantenham relações positivas com a multiplicidade cultural, de 

forma autônoma e voltada à melhoria da vida dos indivíduos e da comunidade. São 

oportunidades de ampliação do repertório dos alunos, valorizando a relação entre 

conhecimento científico e conhecimento escolar, tendo a escola como lugar social, e, portanto, 

com sua própria elaboração de saberes. As práticas pedagógicas devem ser motivadas por 

problematizações, nas quais os alunos participem e se apropriem de saberes históricos, 

científicos e culturais. 

Replanejar é importante, também, para tratar de diminuir as distâncias que possam 

existir entre os interesses dos jovens e as propostas da escola. Pode-se perguntar: que espaços 

                                                           
4 FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Paz e Terra, São Paulo, 2011. 
5 Para reflexão, sugerimos vídeo com a animação baseada em conto de José Saramago: A maior flor do mundo. Disponível na 
internet: <http://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U>   

https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=UWB9lp1Ei0KoBfJgYNQxBq3SHdoxW9BIXYxg1SudJ_DrfZpbUrDObkQl2xL4AtlmjrnKGp7kI-M.&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dYUJ7cDSuS1U
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a escola tem oferecido para a produção e a manifestação das práticas culturais que 

representam a expressão, a criatividade e o protagonismo dos alunos? 

Ao compreender os jovens como sujeitos sociais6, com histórias de vida, necessidades, 

desejos e singularidades, que interagem e desempenham papel ativo em situações reais do 

cotidiano, é pertinente estimulá-los a agregar suas experiências às atividades escolares, o que, 

sem dúvida, contribui para o processo educativo e para o desenvolvimento individual de todos 

os envolvidos.  

Por fim, para facilitar o trabalho de reflexão, sugere-se a utilização de quadro 

semelhante ao representado abaixo, que possibilita uma consolidação dos itens tratados 

durante o processo de replanejamento.  

Replanejamento  

Não Realizado  

Realizado  

Planejado  

                                                           
6
DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, n. 24, set./dez.2003. 
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IV - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
 

Para o segmento de EJA, é importante observar que, além dos alunos oriundos do 

primeiro semestre, haverá outros que ingressarão nesta modalidade, sendo, portanto, 

necessário que se elabore o replanejamento para os estudantes em continuidade, bem como 

um planejamento para atender às necessidades de estudo desse público nessa nova etapa, 

considerando as competências e habilidades já desenvolvidas até este momento e, ao mesmo 

tempo, selecionando e organizando os conteúdos essenciais para a continuidade dos estudos, 

sem desconsiderar o perfil diferenciado desse alunado. Pensando nessas especificidades, são 

apresentadas algumas sugestões: 

 

a) Perfil dos alunos: idade, características socioeconômicas e motivos do retorno aos 

estudos. Os alunos são jovens e adultos que já trazem informações e diferentes 

experiências de vida, portanto, esse perfil deverá ser considerado no 

planejamento e organização do plano de trabalho.   

 

b) Aprendizagem significativa: conteúdos relevantes para os alunos, assuntos da 

atualidade e questões do mundo do trabalho devem ser contemplados em sala de 

aula, por meio de estratégias que apresentem atividades mobilizadoras, como 

trabalhos individuais e em equipe; debates; projetos e estudos interdisciplinares. 

 

c) Tempo de ensino e de aprendizagem semestral: requer do professor um 

planejamento que contemple os conteúdos, as competências e habilidades 

essenciais de cada componente curricular, levando-se em conta a semestralidade 

dos termos. 

 

As equipes pedagógicas das Diretorias de Ensino e das Unidades Escolares devem 

considerar alguns princípios para reflexão e discussão para nortear a organização do 

Planejamento/Replanejamento Escolar da EJA para 2013, ou seja, 
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Tanto o ciclo de vida como o contexto ao qual determinada 

aprendizagem esteja relacionada devem ser considerados em 

qualquer proposta pedagógica de qualquer faixa etária, nível 

ou modalidade de ensino. É a partir da articulação entre vida e 

contexto que em EJA as decisões e propostas pedagógicas 

devem ser tomadas. A indefinição do conceito de ser adulto e 

ser jovem requer maior reflexão devido à heterogeneidade de 

sua demanda no sistema de ensino brasileiro (PICONEZ, 

2011:19). 

           

 Desta forma, constituem alguns desafios para os professores da EJA: 

 

 Utilizar uma metodologia adequada de ensino para a EJA, considerando as 

especificidades dos alunos jovens e adultos; 

 Considerar que os alunos da EJA já possuem crenças e valores formados; 

 Respeitar a heterogeneidade de traços, origens, ritmos de aprendizagem e 

estruturas de pensamento. 

 

Com base nestes princípios e reflexões, constituem referenciais básicos para o 

Replanejamento/Planejamento Escolar: documentos oficiais, programas, projetos e materiais 

didático-pedagógicos, disponíveis nas Unidades Escolares.  

 

1 -  EJA nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (presença obrigatória) 

 

No primeiro semestre de 2013, a Secretaria de Estado da Educação firmou um acordo 

de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para a 

utilização do material didático-pedagógico “EJA – Mundo do Trabalho”, que foi distribuído, por 

meio das Diretorias Regionais de Ensino, a todas as escolas estaduais que oferecem EJA nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental. A implementação do material foi gradativa, atendendo 
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inicialmente os Termos I e II (6º e 7º anos). Agora, neste segundo semestre, as escolas 

receberão o material correspondente aos quatro Termos do Ensino Fundamental.  

O material, produzido para uso em sala de aula, é composto por Caderno do 

Estudante, Caderno do Professor e estojo contendo três DVD, organizados a partir dos temas 

que integram os Cadernos, e estão articulados com o conteúdo apresentado nas unidades de 

ensino. Com este conjunto de material, o professor terá a possibilidade de planejar, organizar 

e dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula, propiciando, assim, estudo e 

aprendizagem mais significativa. 

Recomenda-se aos PCNP e Supervisores a retomada, junto aos professores e PC, dos 

materiais do Ensino Fundamental apresentados na Orientação Técnica realizada em fevereiro 

de 2013, na EFAP. É importante rever os princípios e a organização do material didático-

pedagógico, principalmente para os novos professores, e realizar um balanço sobre o seu uso e 

aplicação em sala de aula no primeiro semestre.  

Com relação ao Ensino Médio, o professor poderá selecionar os conteúdos planejados 

nos livros do PNLD, nos materiais de apoio pedagógico ao Currículo da SEESP (Cadernos do 

Professor e do Aluno) e nos diversos materiais disponíveis na escola: revistas, filmes, 

documentários, livros paradidáticos. 

Os alunos da EJA - Ensino Médio, assim como os alunos do ensino regular, poderão ser 

beneficiados pelo Programa VENCE, cujas inscrições estarão abertas no início de agosto (para 

mais informações, acesse www.educacao.sp.gov.br, clique em Programas e Projetos, e depois 

clique em VENCE). 

 

2 - EJA nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA8 (presença flexível) 

 

Assim como na EJA Presencial, a Secretaria de Estado da Educação firmou um termo de 

cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SDECT 

para adaptação do material didático-pedagógico “EJA - Mundo do Trabalho” dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental e elaboração de material didático-pedagógico específico para o Ensino 

                                                           
8 CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
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Médio. O desenvolvimento deste trabalho será feito sob a coordenação do CEJA em parceria 

com a FUNDAP9, as equipes curriculares do CEFAF10 e as equipes gestora e docente dos CEEJA. 

Durante o replanejamento, recomendamos aos Professores Coordenadores do CEEJA 

que retomem com a equipe docente a proposta da FUNDAP, apresentada na Orientação 

Técnica de 06 de maio de 2013 (realizada na EFAP), que tratou sobre a metodologia de 

trabalho e estabeleceu as responsabilidades de cada grupo neste processo de elaboração do 

material didático-pedagógico para o Ensino Médio. Os CEEJA devem contemplar, no 

replanejamento de suas ações, o cronograma de discussão, análise e devolutiva do material 

didático-pedagógico que está sendo construído. A inserção dessas novas ações ocorrerá a 

partir de agosto e estarão a cargo dos gestores e professores dos CEEJA, bem como dos 

Supervisores de Ensino e os Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, conforme 

apontado no Boletim CGEB Semanal nº 11 de 02 de maio de 2013.  

 

3 - Outros pontos que devem ser considerados no Replanejamento: 

 

 Levantamento de oficinas, palestras, exposições de atividades e projetos, bem 

como possíveis parcerias com instituições culturais que possam ser programadas 

para o segundo semestre de 2013; 

 Formas de promoção e incentivo às atividades de leitura de maneira que a Sala de 

Leitura possa ser utilizada para auxiliar neste processo; 

 Aprimoramento dos processos de avaliação utilizados; 

 Formas de incentivo, divulgação e iniciativas tomadas com vistas à aprendizagem, 

a partir dos projetos e programas ofertados pela SEESP e por outras iniciativas do 

Governo do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

                                                           
9 FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo 
10 Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação Profissional 
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O replanejamento pode tornar-se mais um dos momentos para perceber o quão 

inclusiva ou não têm sido as práticas pedagógicas, o ambiente escolar e as relações sociais 

vivenciadas nesse espaço.   

Cabe, entre os profissionais da educação envolvidos nessa atividade, refletir e analisar 

se as estratégias até aqui utilizadas para a valorização da diversidade humana têm 

contemplado a integridade dos indivíduos no processo de escolarização. Se ações processuais 

ou mesmo pontuais tornaram-se efetivamente promotoras de mudanças de concepções no 

que diz respeito à inclusão de alunas, alunos, gestoras, gestores, professoras e professores que 

afirmam e vivenciam cotidianamente suas características, buscando que  suas diferenças não 

se tornem desigualdades ao longo desse processo.  

O exercício de análise e avaliação dos processos desenvolvidos ao longo do 1º 

semestre, sugerido nesse documento, procura atender à necessidade de reflexão sobre as 

ações e práticas pedagógicas desenvolvidas na escola e em sala de aula que propiciem uma 

caminhada para a melhoria da qualidade de ensino, desencadeando novas proposições de 

ações para o 2º semestre e retomando, sempre que necessário, as orientações referentes ao 

Planejamento Anual do início do ano letivo de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/docs/CGEB_OrientacoesParaOPlanejEscolar_2013_24012013.pdf
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VI - SUGESTÕES DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E SITES PARA 

CONSULTA: 
 

 Currículo Oficial do Estado de São Paulo para as áreas do conhecimento; 

 Caderno de Orientações para o Professor da EJA;  

 Livros Didáticos do PNLD;  

 Livros paradidáticos do acervo escolar; jornais e revistas da Sala de Leitura; 

 Práticas Pedagógicas de Língua Portuguesa e Matemática:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.

sp.gov.br/portais/cadprojetos  

 Programa EJA Mundo do Trabalho: www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/ 

 CEL – Centro de Estudos de Línguas:  

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/centros-de-estudos-de-linguas 

 Programas Inglês Online e Espanhol Online: 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/evesp 

 Programa Cultura é Currículo: http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/ 

 Sala de Leitura: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ntc_l.php?t=saladeleitura 

 Escola do Empreendedor Paulista: 

http://www.escoladeempreendedorismo.sp.gov.br/ 

 Salto para o Futuro: http://tvescolasaltofcee.blogspot.com.br/p/salto-para-o-

futuro.html 

 TV Escola: http://tvescolasaltofcee.blogspot.com.br/p/tv-escola.html 

 Programa VENCE: http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/rede-ensino-

medio-tecnico 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/cadprojetos
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/cadprojetos
http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/centros-de-estudos-de-linguas
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/evesp
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ntc_l.php?t=saladeleitura
http://www.escoladeempreendedorismo.sp.gov.br/
http://tvescolasaltofcee.blogspot.com.br/p/salto-para-o-futuro.html
http://tvescolasaltofcee.blogspot.com.br/p/salto-para-o-futuro.html
http://tvescolasaltofcee.blogspot.com.br/p/tv-escola.html
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/rede-ensino-medio-tecnico
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/rede-ensino-medio-tecnico

