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Planejamento





• Retomar as possibilidades que

contribuem para o planejamento

docente;

• Realizar o Plano de Nivelamento

para os primeiros quinze dias de

aula;

• Realizar o planejamento para o 1º

trimestre de 2022.



⇒

⇒

⇒

⇒



Considerando o que já vimos, hoje, nosso principal 

objetivo é PLANEJAR.

Mas antes, veremos mais algumas possibilidades e 

subsídios que já temos para iniciar o planejamento do 

Nivelamento e para o 1º trimestre de 2022:

● Lista de Conteúdos por componente curricular.

● RCO+ aulas.

Lembre-se do que temos visto desde o primeiro momento

desta formação: SUPERAR AS DIFICULDADES com foco na 

APRENDIZAGEM dos nossos estudantes.



Neste link você encontra todos os 

Planos de Aula do RCO+aulas em PDF:

https://drive.google.com/drive/folders/1Uak41h9y

59ISdT_we1NYDw2Rc0dLPVe2

https://drive.google.com/drive/folders/1Uak41h9y59ISdT_we1NYDw2Rc0dLPVe2




Como fica o

Plano de 

Nivelamento

Planejamento 

Trimestral





● Os dados educacionais levantados no 1º dia - 1º momento;

● Os principais pontos da oficina da 1º dia - 2º momento;

● O Currículo Priorizado do seu componente curricular:

CP:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oW34kJC6mvU9SbTojOOgvbdoH1kaPIP_

Por componente: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gs5f779VhA3oJKQxF5MwJ5vvVOOLHFmG

● A Lista de Habilidades Focais e Conteúdos Essenciais, as 

Possibilidades de Instrumentos de Avaliação Diagnóstica e 

Metodologias Ativas (Oficina da 1º dia - 2º momento).

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oW34kJC6mvU9SbTojOOgvbdoH1kaPIP_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gs5f779VhA3oJKQxF5MwJ5vvVOOLHFmG


● A Lista de Conteúdos sugerida para os 15 primeiros dias 

de aula - período do Nivelamento

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWc9T4zLCYZ3Ng29JHs

e2bnl9wg7VmeY

●

- A partir de agora, as Aulas do Nivelamento também 

encontram-se no RCO+aulas.

- Assim, o Plano de Nivelamento poderá ser feito 

diretamente no RCO;

Novidade

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWc9T4zLCYZ3Ng29JHse2bnl9wg7VmeY


Proporcionar a todos os estudantes, por meio da 

retomada de conteúdos essenciais, as mesmas 

possibilidades de progredirem na sua 

aprendizagem ao longo do percurso educativo.

Delimitar quais são os 

conteúdos essenciais para 

o componente no ano.

Estabelecer os métodos 

mais adequados para a 

retomada de conteúdos 

para o desenvolvimento 

dos objetivos de 

aprendizagem.

Utilizar os princípios da Avaliação Diagnóstica e  

Formativa. 

Utilizar instrumentos avaliativos que permitam 

perceber a progressão da aprendizagem.



Reúnam-se por componente curricular e/ ou área do conhecimento;

Acessem o RCO+aulas e observem as aulas direcionadas para o Nivelamento,

discutindo:

- Quais habilidades são fundamentais e devem ser retomadas e

desenvolvidas no período de nivelamento.

- Observem se a ordem das aulas de nivelamento, e os conteúdos

elencados em cada uma delas, contemplam a realidade das turmas.

- Avaliem os materiais, percebendo se contemplam as necessidades de

aprendizagem dos seus estudantes ou se precisam ser complementadas

ou modificadas.

- Analisem se as atividades sugeridas como “mão na massa” estão de

acordo com o contexto dos seus estudantes.



Definam quais os encaminhamentos metodológicos serão

utilizados para que as habilidades sejam alcançadas,

considerando o perfil de aprendizagem e a realidade dos seus

estudantes (lembrem-se das metodologias ativas).

Não se esqueçam de registrar os instrumentos avaliativos,

considerando a avaliação diagnóstica e formativa.



Lembrem-se que o  Nivelamento 

deve ser uma  ação constante.

Pois a ação de nivelar está 

relacionada a retomada de 

determinado conhecimento/conceito 

para prosseguir para outro mais 

complexo.





Planejamento 

Trimestral

● O Currículo Priorizado;

● A Lista de Conteúdos sugerida para o 1º trimestre:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWc9T4zLCY

Z3Ng29JHse2bnl9wg7VmeY

● O RCO+ do componente curricular:

DICA: Ter em mãos: Lista de Habilidades Focais e Conteúdos Essenciais, Possibilidades 

de Instrumentos de Avaliação Diagnóstica e Metodologias Ativas -

(Oficina do 1º dia - 2º momento).

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWc9T4zLCYZ3Ng29JHse2bnl9wg7VmeY


Reúnam-se por componente curricular e/ ou área do conhecimento;

Acessem o RCO+aulas e observem as aulas organizadas para o 1º trimestre,

percebendo:

- Quais habilidades devem desenvolvidas juntos aos estudantes no 1º trimestre.

- Considerando os resultados das análises realizadas no dia anterior, além dos

elencados para o período de Nivelamento, quais conteúdos devem ser

trabalhados para minimizar a defasagem de conhecimento.

- Avaliem se os materiais contemplam as necessidades de aprendizagem dos

seus estudantes ou se precisam ser complementadas ou modificadas.

- Analisem se atividades sugeridas como “mão na massa” estão de acordo com

o contexto dos seus estudantes.



Definam quais os encaminhamentos metodológicos serão

utilizados para que as habilidades sejam alcançadas,

considerando o perfil de aprendizagem e a realidade dos seus

estudantes (lembrem-se das metodologias ativas).

Não se esqueçam de registrar os instrumentos avaliativos,

considerando as dimensões da avaliação.



Tutorial para baixar, editar e salvar

https://youtu.be/iy_XX4TEryI

Tutorial para edição:

https://youtu.be/07gHQDsiYy8

https://youtu.be/iy_XX4TEryI
https://youtu.be/07gHQDsiYy8


8º e 9º anos

aulas semanais de 

conteúdos 

matemáticos
5

8º e 9º anos

aulas semanais de 

conteúdos matemáticos4
1 aula semanal de 

Educação Financeira


