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REPLANEJAMENTO 
 
 

 

 

Planejar e replanejar são processos contínuos e complementares; neste momento de 

replanejamento, apresenta-se a oportunidade ímpar de discutir e elaborar um plano de 

intervenção, cujo foco centra-se na recuperação de habilidades e competências necessárias 

para alavancar a aprendizagem dos alunos.  

A importância desse trabalho reside na possibilidade de toda a equipe escolar –

Diretor  de escola, Vice-diretor de escola, Professor Coordenador, Professor Coordenador de 

Apoio à Gestão Pedagógica (função criada, aliás, para esse fim), Professores de todas as 

disciplinas, Professor do Projeto de Apoio à Aprendizagem, Professor Auxiliar (cuja função 

específica é o reforço/recuperação), Professor Mediador e Comunitário, e demais 

profissionais – numa ação coletiva, revisitar o diagnóstico realizado a partir da AAP 

(Avaliação da Aprendizagem em Processo), a fim de propor e encaminhar estratégias para o 

efetivo atendimento dos discentes, individualmente ou em grupos, com vistas a sanar as 

defasagens apontadas nos resultados do seu desempenho escolar.  

Com os resultados da aplicação das provas 

objetivas da Avaliação da Aprendizagem em Processo – 

AAP, as equipes escolares já possuem um diagnóstico 

atualizado da situação em que se encontram os alunos, 

em relação às expectativas de aprendizagem para o ano 

ou a série que estão cursando. As matrizes de referência 

para a elaboração das questões da AAP levam em conta 

as matrizes do SARESP, do SAEB e do ENEM e estão 

articuladas às expectativas de aprendizagem propostas 

pelo Currículo (...) para as etapas escolares a que se 

destinam. (SÃO PAULO. SEESP. Documento Orientador 

CGEB, Nº 11 De 2014 - Orientações para o 

Acompanhamento da Intervenção Pedagógica). 
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Convém ressaltar que todos os professores da escola devem, efetivamente, participar 

da reflexão e discussão sobre as habilidades e competências não adquiridas pelos alunos, a 

fim de que o coletivo da escola proponha estratégias e as viabilizem para superação das 

defasagens de aprendizagens dos alunos. 

Além disso, é fundamental relembrar as orientações referentes ao sistema de coleta 

CIM A, na Secretaria Escolar Digital:  

As escolas e docentes utilizarão o SARA, na 

Secretaria Digital, para registro dos resultados das 

avaliações da AAP do 6º ano do Ensino Fundamental, 

dando continuidade aos procedimentos de apoio à 

prioridade de acompanhamento a este ano final do ciclo 

intermediário, na implantação dos novos ciclos de 

aprendizagem, utilizando aquela mesma plataforma 

para inclusão dos dados da 7ª edição.. O SARA também 

possibilitará o registro de resultados das demais séries 

dos anos finais do Ensino Fundamental e séries do 

Ensino Médio, aos docentes e escolas que optarem pelo 

uso desta ferramenta. As diferentes atividades a serem 

desenvolvidas no contexto dessas avaliações, devem ser 

planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes 

das Diretorias de Ensino e Escolas, destacando as ações 

dos Supervisores de Ensino, Professores, Coordenadores 

dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores 

Coordenadores e Docentes das unidades escolares, de 

acordo com as respectivas atribuições. (SÃO PAULO. 

SEEP. Comunicado Conjunto CIMA-CGEB S/N, De 17-7-

2014). 
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Para subsidiar esta importante ação, foram disponibilizados na Biblioteca da CGEB, no 

Espaço do Servidor da Secretaria da Educação 

(http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet/) os seguintes documentos 

orientadores: 

 Avaliação da Aprendizagem em Processo: comentários e recomendações 

pedagógicas (Subsídios para o Professor de Matemática e de Língua Portuguesa - 

Prova de Língua Portuguesa e Produção Textual de Língua Portuguesa, 5ª e 6ª 

edições, 2014); 

 Orientações para o Acompanhamento da Intervenção Pedagógica (Documento 

Orientador CGEB nº 11/2014, Junho/2014); 

 Progressão Continuada: olhares e ações que impactam na aprendizagem dos 

alunos (Documento Orientador CGEB nº 01/2014, Abril/2014); 

 Plano de Ação: Escolas Prioritárias 2014 (Documento Orientador CGEB nº 

02/2014, março/2014); 

 O Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica - PCAGP – (Documento 

Orientador CGEB nº 05/2014, maio/2014). 

 Comunicado Conjunto CIMA-CGEB s/nº, de 17-7-2014. Avaliação da 

Aprendizagem em Processo. Sétima Edição – Segundo Semestre de 2014 

 

Assim, o momento de replanejamento deve ser direcionado à elaboração de ações 

para a recuperação da aprendizagem de todos os alunos, priorizando a efetiva apropriação 

do currículo.  
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