
PLANEJAMENTO COM FOCO NA 
PROGRESSÃO DA APRENDIZAGEM

Educação Escolar 
Indígena

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, o Docente pode fazer uma breve explanação e esclarecer acerca da relevância dos DIAS 21 e 22 de JULHO COMO DIAS de ESTUDO e PLANEJAMENTO. Dias que buscam fortalecer o trabalho coletivo na escola e envolver as equipes: gestora, pedagógica, professores e agentes educacionais em objetivos comuns, cujo sentido é planejar e (re)planejar as ações que melhor podem atender as expectativas quanto a aprendizagem dos estudantes para a continuidade do ano letivo de 2022, colocando como ênfase o 2.º e 3.º trimestres.



Dia 21/07/2022

Momento 2 

“PROVA PARANÁ - ANÁLISE DE DADOS 
PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES”

Educação Escolar Indígena

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Aqui o Docente pode repassar, rapidamente, os tópicos que serão abordados neste 1.º momento da oficina, dando ênfase ao Diagnóstico da Escola, ao Power BI da Prova Paraná e aos momentos de Mão na Massa 1 e 2, que embasarão os trabalhos das demais oficinas, principalmente, o Planejamento. Em relação aos combinados, aproveite para estabelecer aqueles que achar pertinente, reforce aos cursistas a importância de realizar todas as atividades, focar na oficina, realizar perguntas, esclarecer dúvidas e ficar atento à biossegurança, protegendo os amigos, colegas de trabalho e familiares a todo o tempo.



• Combinados
• Objetivos
• Diagnóstico da escola
• Power BI - Prova PR - 2022
• Mão na Massa I - Jamboard
• Mão na Massa II - Descritores
• Síntese

Agenda

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Aqui o Docente pode repassar, rapidamente, os tópicos que serão abordados neste 1.º momento da oficina, dando ênfase ao Diagnóstico da Escola, ao Power BI da Prova Paraná e aos momentos de Mão na Massa 1 e 2, que embasarão os trabalhos das demais oficinas, principalmente, o Planejamento. Em relação aos combinados, aproveite para estabelecer aqueles que achar pertinente, reforce aos cursistas a importância de realizar todas as atividades, focar na oficina, realizar perguntas, esclarecer dúvidas e ficar atento à biossegurança, protegendo os amigos, colegas de trabalho e familiares a todo o tempo.



Objetivos

• Elaborar estratégias pedagógicas 
para a escola com base nos resultados 
da 1.ª edição da Prova Paraná 2022.

• Construir planos de aula no coletivo 
visando o trabalho pedagógico com os 
descritores da Prova Paraná.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Aqui, o Docente pode comentar brevemente cada um dos dois objetivos, ressaltar que o foco principal está na elaboração de estratégias pedagógicas que baseiam-se nos resultados da PROVA PARANÁ, que visam colaborar tanto no planejamento como para a progressão das aprendizagens dos estudantes e, ainda, na construção de planos de aulas no coletivo que almejam fortalecer o trabalho pedagógico com os descritores da Prova Paraná. Cabe salientar que este trabalho pode ser realizado de maneira articulada entre todos os componentes curriculares e os elementos aqui tratados (resultados da Prova Paraná, descritores, planos de aula, entre outros), subsidiam e aprimoram os processos de ensino e aprendizagem.



Agora, vamos acompanhar o diagnóstico da escola
tendo como base a 1.ª Prova Paraná de 2022. Fique
atento às Evidências e registre o que considerar
pertinente!

Diagnóstico da escola

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, observe que antes de os cursistas responderem questões sobre o assunto, você deverá abrir e navegar pelas telas do Power BI - Prova Paraná - 2022, apresentando um diagnóstico da escola. Para tal, se faz importante acessar e estudar estes indicadores e resultados antecipadamente, pois, seu direcionamento fará toda a diferença para ajudar os profissionais da escola a perceber as evidências e registrar aquilo que considerar pertinente.Observe para que os cursistas (professores) mantenham a atenção e realizem os registros no formulário adequado, enquanto o Docente explora as telas e explana acerca da realidade escolar.Ao todo, o tempo para explorar os resultados no Power BI, realizar a apresentação dos indicadores da Prova Paraná e registro por parte dos cursistas será de 15 MINUTOS.



Vamos começar nossos estudos pensando e
registrando sobre a seguinte problematização – O
que o diagnóstico fornecido pela 1.ª Prova Paraná de
2022 nos revelou em relação ao contexto escolar?

Iniciando os trabalhos pedagógicos

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Slide para iniciar os trabalhos a partir de uma abordagem problematizadora, que levará os cursistas a pensar na realidade da sua escola e na análise de contexto proporcionado pelos resultados da 1.ª Prova Paraná. De início, o Docente pode orientá-los a realizar os registros sobre as questões tratadas e desdobrar a pergunta inicial, instigando a reflexão e participação do grupo. Nesse sentido, o professor avalia o desempenho de cada estudante em relação aos descritores e não em relação aos demais estudantes ou escolas comparativamente, cabendo a escola e os professores, ao fazer a avaliação considerar os fatores envolvidos na especificidade dos seus estudantes, neste caso, o bilinguismo, o contexto cultural, entre outros.� É importante considerar que os estudantes ao aprenderem os conhecimentos disciplinares, cotidianamente na segunda língua, também podem ter esse processo de aprendizagem avaliado na segunda língua, desde que escola e professores, considerem a complexidade desse processo.



Diagnóstico 
1- Quais aspectos podem ser levantados como especificidades 
dos estudantes indígenas em relação à participação na Prova 
Paraná?

a) Em relação aos conteúdos
b) Em relação ao vocabulário
c) Em relação ao contexto cultural
d) Em relação ao tempo de realização da prova
e) Outros aspectos relevantes



2- Na maioria das escolas indígenas, os estudantes aprendem os
conhecimentos disciplinares na Língua Portuguesa e os
professores fazem a contextualização linguística e cultural
cotidianamente durante as aulas. Com base nisso, que estratégias
podem ser desenvolvidas para realizar essa contextualização em
relação aos diferentes instrumentos avaliativos realizados em
Língua Portuguesa, como a Prova Paraná?

Estratégias  

Reunir em grupo para pensar estratégias de trabalho a
partir dos pontos levantados na questão 01.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, os professores se reúnem para pensar em estratégias para cada ponto apresentado na questão anterior. A organização dos grupos fica a critério do docente, de acordo com a característica da escola. Destinar em torno de 20 min para esta atividade.  



Professores, observem que temos como ponto de partida os filtros, os

indicadores e resultados da 1.ª Edição da Prova PR de 2022, aproveite para

pontuar no painel de registros os aspectos pedagógicos que podem

avançar.

Concentre-se naqueles indicadores que sejam de maior relevância para 
o processo de ensino e aprendizagem!

Acessando o Power BI - Prova PR - 2022

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, o Docente indica o tempo para a atividade ser realizada, distribui o painel de registros impresso para que os cursistas realizem suas anotações. Avisa que seguirá um fluxo de navegação no Power BI semelhante ao que será apresentado no slide 9. Docente: lembre-se de relacionar os filtros, indicadores e resultados aos aspectos pedagógicos da escola.Observe para que outra janela de navegação com o Power BI esteja aberta.Ao todo, o tempo para explorar os resultados no Power BI, realizar a apresentação dos indicadores da Prova Paraná e registro por parte dos cursistas será de 15 MINUTOS.



MAIORES RESULTADOS e RESULTADOS A MELHORAR REGISTROS INDIVIDUAIS

Quais as turmas com os maiores e menores
percentuais de participação?

Quais as turmas com os maiores e menores
percentuais de acerto por descritor?

Quais os componentes curriculares / disciplinas
apresentaram os maiores e menores percentuais
médios de acerto?

Existe relação entre os resultados alcançados pelos
estudantes e os resultados observados nas
avaliações internas aplicadas aos estudantes?

Qual relação pode ser estabelecida entre o resultado
geral da escola e o do componente curricular /
disciplina?

Demais apontamentos percebidos a partir da
explanação do Diretor

Notas do Presenter
Notas de apresentação
1 MINUTO - Slide de apresentação do Painel de registros a ser impresso e disponibilizado aos cursistas antes de iniciar a atividade proposta no slide 6. Aqui, se faz relevante o Docente comentar brevemente sobre, ao menos, uma das perguntas mobilizadoras. O painel encontra-se, também, disponível para download no link a seguir:(https://docs.google.com/document/d/1UVfKtFQNDs5SFyUjuOU72C__srS17kZT/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true)Os registros são individuais.



Fluxo sugerido para navegação no 
Power BI - Prova PR - 2022

Notas do Presenter
Notas de apresentação
2 MINUTOS - Neste momento, o Docente pode orientar-se quanto ao fluxo de navegação no Power BI da Prova Paraná. Observe que serão 15 MINUTOS para transitar entre as telas, podendo iniciar pela tela que destaca a escola, turma, alunos, componente curricular, descritores, direcionando para a participação e rendimento.



Notas do Presenter
Notas de apresentação
1 MINUTO - Exemplo que destaca os indicadores de participação e rendimento quanto ao percentual médio de acertos nas diversas turmas da escola. Esta tela aponta, por exemplo, para quais são as turmas que requerem maior atenção e para aquelas que já possuem um trabalho mais assertivo.



Notas do Presenter
Notas de apresentação
Slide de apresentação das demais Possibilidades de indicadores que podem vir a complementar a navegação no Power BI - Prova Paraná realizada pelo Diretor. Ao término da explanação, se faz relevante o Docente/Diretor, comentar sobre algum indicador que não tenha sido abordado. Da mesma forma, os cursistas podem complementar suas análises indagando sobre alguns deles e ampliar as anotações. A versão a ser impressa encontra-se no slide 11. Se faz pertinente que cada cursista receba uma cópia destas possibilidades. Após esta etapa, os cursistas irão retomar os registros nas próximas atividades.O arquivo para download / impressão está disponibilizado por meio do link: (https://drive.google.com/file/d/16Y7zD0roBfth8stsOFPZh4HAW1BejY9S/view?usp=sharing)

https://drive.google.com/file/d/16Y7zD0roBfth8stsOFPZh4HAW1BejY9S/view?usp=sharing


Quais são as possibilidades de análises que os dados/informações da

Prova Paraná possibilitaram em relação ao seu trabalho na escola?

Qual indicador ou evidência, você considera mais importante para subsidiar

o planejamento de suas ações?

Professor(a), considere:

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Atenção Docente, aqui inicia-se a segunda etapa da análise dos resultados da Prova Paraná. Até este momento, o Diretor explanou sobre os indicadores e resultados da escola e os cursistas realizaram as primeiras análises da sua realidade, fazendo anotações e ponderando sobre as mesmas! Agora, o Docente apresenta duas questões para os cursistas iniciarem o trabalho individual acerca das ações realizadas pela escola. As perguntas são:1 - Quais são as possibilidades de análises que os dados/informações da Prova Paraná possibilitaram em relação ao seu trabalho na escola?2 - Qual indicador ou evidência, você considera mais importante para subsidiar o planejamento de suas ações?A intenção destas perguntas é mobilizar para o trabalho coletivo, no sentido de engajar o grupo a perceber as fragilidades e potencialidades em relação aos indicadores de resultados da Prova Paraná e, consequentemente, para a aprendizagem dos estudantes. Além de mapear as ações pedagógicas que a escola está colocando em prática e instigar o aprimoramento das mesmas.Em relação às respostas, os cursistas podem anotar no material que já têm em mãos (Painel de registros e Possibilidade de indicadores) e o Docente pode pedir para pelo menos dois cursistas apresentarem suas respostas ao grupo.



Pensem nas ações desenvolvidas:

Notas do Presenter
Notas de apresentação
5 MINUTOS - Complementando as questões do slide anterior (slide 12), o Docente apresenta as ações já desenvolvidas pela escola em relação a Prova Paraná, no que diz respeito aos 5 (cinco) tópicos mencionados (% de participação, série/turno, descritores, componentes curriculares, áreas do conhecimento). Importante que alguns exemplos de ações sejam relembrados e percebidos pelo grupo, pois os mesmos serão utilizados no Mão na Massa 1, que vem a seguir.



Considerando os exemplos de ações desenvolvidas do slide anterior,

acesse o Jamboard e cite as ações que já se encontram

consolidadas, em andamento e por fazer, relacionando com o seu

trabalho no componente curricular ou na regência da sua turma.

Mão na Massa I - Jamboard

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Aqui o Docente explica o comando da atividade Mão na Massa I, pede para os cursistas retomarem as ações pensadas anteriormente e classificá-las de acordo com o  seu trabalho no componente curricular, observando que são três opções disponíveis (consolidadas, em andamento e por fazer). Para tal há a necessidade de cada Docente CRIAR seu Jamboard e respectivos links antecipadamente, além de considerar que os cursistas necessitam ter em mãos um aparelho tecnológico com acesso a Internet (smartphone, tablet, notebook, etc.).O link para cópia do modelo do Jamboard encontra-se no slide 15.



Mão na Massa I - Jamboard

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Neste slide encontra-se o modelo do Jamboard a ser acessado e preenchido pelos cursistas.Cabe ao Docente acessar o Qr Code ou o link: (https://jamboard.google.com/d/1QfIe_ZrkXMPafWPBT1Swi9AD9iaAiscXU_pDelOOGUQ/edit?usp=sharing)  para fazer a cópia do mesmo, no sentido de gerenciar a atividade na escola. Para tal, basta ir na opção mais ações - fazer uma cópia - e criar seu próprio link e, ainda, em site apropriado, criar o seu Qr Code. Lembre-se de, após criados os novos links, renomear o arquivo, deixar habilitada a opção compartilhar - qualquer pessoa com o link pode editar - e substituir neste slide.Em caso de necessidade de ajuda, entre em contato com o seu Tutor Pedagógico ou Coordenador do NRE.

https://jamboard.google.com/d/1QfIe_ZrkXMPafWPBT1Swi9AD9iaAiscXU_pDelOOGUQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1QfIe_ZrkXMPafWPBT1Swi9AD9iaAiscXU_pDelOOGUQ/edit?usp=sharing


1 - Quais ações assertivas foram desenvolvidas na escola a partir dos

resultados da Prova Paraná?

2 - Quais evidências você possui em relação ao desenvolvimento dessas

ações?

3 - Quais semelhanças e diferenças percebemos entre as ações de todo

o grupo escolar?

4 - Que contribuições podemos realizar no trabalho dos demais colegas?

Mão na Massa I - Socialização

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Este é o momento do Docente chamar o grupo para a socialização, escolha de maneira voluntária alguns cursistas para responder às questões, observe que as questões aparecerão gradativamente, pois estão com a opção de animação ativada, assim, passe para a próxima questão após a anterior já estar consolidada. Observe, também, a necessidade de fazer a gestão do tempo. Priorize as questões 3 e 4, que dizem respeito ao coletivo.



Professores, reúnam-se por componente curricular / disciplina e acessem o

Power BI nos próximos 15 minutos. Analisem os indicadores e resultados

referentes às turmas, estudantes, componentes curriculares / disciplinas

e descritores que apresentaram os maiores e menores rendimentos. Utilize

o painel de registros 2 para complementar o anterior, refinando a análise do

seu componente curricular.

Acessando o Power BI - Prova PR - 2022

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Momento de refinar a análise já realizada pelo Diretor. Assim, o Docente convida os cursistas a organizarem-se por componente curricular / disciplina e acessar ao Power BI - Prova Paraná por 15 MINUTOS para analisar os indicadores e resultados referentes às turmas, estudantes, componentes curriculares / disciplinas e descritores que apresentaram os maiores e menores percentuais de participação e rendimento.Alerte os cursistas para que utilizem o Painel de registros 2 - contendo mais perguntas mobilizadores. Ele está disponível para download e impressão por meio do link: (https://docs.google.com/document/d/1rT68soiu-cMdBcGo33-j_y-_91bxcz45/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true)

https://docs.google.com/document/d/1rT68soiu-cMdBcGo33-j_y-_91bxcz45/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true


MAIORES RESULTADOS RESULTADOS A MELHORAR

Quais as turmas com os maiores percentuais de acerto por
descritor?

Quais as turmas com os menores percentuais de acerto por
descritor?

Quais estudantes apresentaram os maiores percentuais de
acertos?

Quais estudantes apresentaram os menores percentuais de
acertos?

Quais os componentes curriculares / disciplinas apresentaram
os maiores percentuais médios de acerto?

Quais os componentes curriculares / disciplinas apresentaram
os menores percentuais médios de acerto?

Quais estudantes apresentam maior potencial? Quais estudantes requerem maior atenção?

Quais são os descritores de maior acerto? Quais são os descritores de menor acerto?

Quais habilidades e conhecimentos já se mostram
consolidados?

Quais habilidades e conhecimentos necessitam de
aprofundamento?

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Slide de apresentação do Painel de registros 2 a ser impresso e disponibilizado aos cursistas antes de iniciar a atividade proposta no slide. Aqui, se faz relevante o Docente comentar brevemente sobre, ao menos, uma das perguntas mobilizadoras. Os registros são em grupo, feitos pelos pares do componente curricular / disciplinas. Exemplo: 3 (três professores de Matemática); 4 (professores de História).



Os conteúdos são um fim ou um meio para 
alcançar a aprendizagem?

Em relação aos descritores ...

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, o Docente convida os cursistas a realizar a seguinte reflexão: Por que ainda acreditamos que os conteúdos são um fim e não um meio para alcançar a aprendizagem? Para este slide não há a necessidade de comentar a resposta, uma vez que a intenção é pensar a aprendizagem para além do conteúdo, fazendo com que os cursistas percebam as relações existentes entre os descritores, os conhecimentos, as operações cognitivas, as metodologias, entre outros, que estão mencionados nos slides a seguir.



Professor(a), de que forma você pode trabalhar 
com os descritores da Prova Paraná em suas 

aulas?

Em relação aos descritores ...

Notas do Presenter
Notas de apresentação
 Neste momento, o Docente convida os cursistas a realizar a seguinte reflexão: Professor(a), de que forma você pode trabalhar com os descritores da Prova Paraná em suas aulas?Para este slide, escute algumas respostas, uma vez que a intenção é pensar a ação destinada a promover a aprendizagem, fazendo com que os cursistas percebam as possibilidades de trabalho construídas a partir dos descritores e articuladas as operações cognitivas, as metodologias, entre outras possibilidades que serão apresentadas no slide a seguir.



Em relação aos descritores ...

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, o Docente comenta com os cursistas algumas possibilidades de trabalho construídas a partir dos descritores e articuladas às competências e habilidades, operações cognitivas, metodologias dos componentes curriculares / disciplinas, metodologias ativas, aos recursos didáticos, problematização, contextualização, interdisciplinaridade, entre outras tantas possibilidades pedagógicas que se mostram possíveis de serem adotadas e colocadas em prática durante as aulas.



Mão na Massa II – Descritores da Prova Paraná
Vamos trabalhar com os painéis de registros realizados até o
momento e com os conceitos abordados:

Passo 1 - Formar equipes com seus pares do componente curricular
ou da mesma área de conhecimento, retomar os registros realizados e
com base no que foi evidenciado, elaborar um plano de aula para
trabalhar com os descritores que apresentam menor número de
acertos ou que necessitam de aprofundamento.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Neste slide encontra-se o comando geral da atividade Mão na Massa 2, essa atividade foi pensada para ter duração de 30 MINUTOS, dividido em 2 momentos de 15 MINUTOS cada. Para o primeiro momento - Passo 1, o Docente solicita que os cursistas retomem os registros realizados até aqui (Painéis de registros, Possibilidade de indicadores, e demais anotações) e recordem das discussões acerca dos conceitos abordados. Em seguida, distribui a cada um dos cursistas uma cópia do Plano de aula e solicita que se organizem por pares do componente curricular e elaborem um plano de aula para trabalhar com os descritores  que apresentam menor número de acertos ou que necessitam de aprofundamento. (Veja que essa percepção e levantamento já foram realizadas no momento de exploração do Power BI - Prova PR 2022). Link do arquivo para download e impressão do Plano de aula:(https://docs.google.com/document/d/1bEcLu784-EFFUpAdmcyz00KtwWlujG_s/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true).Atenção: é importante providenciar a impressão antecipadamente.

https://docs.google.com/document/d/1bEcLu784-EFFUpAdmcyz00KtwWlujG_s/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true


Mão na Massa II – Descritores da Prova Paraná

Passo 2 - Socializar a produção do grupo com toda a equipe escolar,
instigando discussões que oportunizem o trabalho interdisciplinar
com os descritores da Prova Paraná.

Download do plano de aula: (https://docs.google.com/document/d/1bEcLu784-
EFFUpAdmcyz00KtwWlujG_s/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true).

Notas do Presenter
Notas de apresentação
15 MINUTOS - Para o segundo momento - Passo 2, a ser realizado coletivamente, o Docente solicita que os cursistas socializem os planos de aula elaborados no Passo 1 em uma perspectiva interdisciplinar.

https://docs.google.com/document/d/1bEcLu784-EFFUpAdmcyz00KtwWlujG_s/edit?usp=sharing&ouid=106763450840141354585&rtpof=true&sd=true


Web’s dos componentes curriculares!

https://youtu.be/HNADBrkJi0I

https://youtu.be/ks6IJjoZvgw

https://youtu.be/elr2z2j4WXs

https://youtu.be/FseMeYvxsB8

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento, o Docente sugere aos cursistas, possíveis estratégias de ensino no sentido de ampliar o trabalho pedagógico envolvendo a formação dos cursistas e reforça as alternativas que podem ser trabalhadas pelos mesmos, mencionando diversas webconferências que ficam disponíveis no Canal do Professor, RCO+, Redes Sociais, entre outros.

https://www.youtube.com/c/DiretoriadeEduca%C3%A7%C3%A3oSeedPR
https://youtu.be/HNADBrkJi0I
https://youtu.be/ks6IJjoZvgw
https://youtu.be/elr2z2j4WXs
https://youtu.be/FseMeYvxsB8
https://youtu.be/HNADBrkJi0I
https://youtu.be/elr2z2j4WXs


Previsão para as edições da Prova PR!

✓ 1.ª EDIÇÃO - 04 E 05 DE MAIO
2.ª EDIÇÃO - 30 E 31 DE AGOSTO

3.ª EDIÇÃO - 22 E 23 DE NOVEMBRO

Atenção

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Slide para o Docente recapitular as datas das próximas edições da Prova PR no ano de 2022. Aproveite para reforçar a importância dos indicadores de participação e rendimento junto aos cursistas e fomentar a necessidade de colocar em prática ações pensadas a partir dos resultados da 1.ª Edição do Prova PR.



Prova Paraná

A Prova Paraná é uma avaliação diagnóstica e é 
preciso saber o que fazer com o resultado dela!

Agora podemos utilizar estes resultados em favor
dos nossos estudantes!

Assim, temos um raio x do que o estudante não aprendeu!

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste momento o Docente relembra o objetivo da Prova PR, relaciona o trabalho pedagógico realizado na escola com os resultado alcançados, articula esse resultado com os conhecimentos que os estudantes ainda não assimilaram e retoma a importância de ter os resultados como aliado no processo de planejamento.
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