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Planejamento do 2º semestre
Dia: 22/07

Educação Escolar Indígena



Objetivos

● Retomar o planejamento pedagógico para 
o 2º semestre com encaminhamentos 
metodológicos que visem o 
desenvolvimento do estudante.



Planejamento
2º semestre



PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE DE 2022

V

25/07 A 16/09
2º trimestre

Replanejamento 
do 2º trimestre

3º trimestre
20/09 a 19/12

Planejamento do 3º 
trimestre (19/10)



Ações para 2022

DESAFIO META PROPOSTA POSSIBILIDADES

AÇÕES PARA 2022 - Planilhas Google

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cy3Tbi8pkWTq4FXUjNSacSzEclHzJt4db9Ga3TZ_kpU/edit#gid=2141993885


Materiais que podem nos auxiliar neste momento: PLANEJAMENTO

● A oficina trabalhada no 1º dia: O Processo de Transição entre as Etapas da Educação
Básica;

● Os Referenciais curriculares que apresentam os conhecimentos prévios

● A Análise de dados da Prova Paraná 1ª edição;
● O Material de apoio para a Prova Paraná 2ª edição com indicação de descritores que

contemplam as aprendizagens a serem alcançadas pelos estudantes Material de
apoio Prova Paraná;

Para as escolas que tem LRCO:
● A Lista de Conteúdos LRCO+aulas para o 2º semestre: Lista de Conteúdos;
● Os Planos de aula do RCO+aulas, que podem ser alterados de acordo com o nível de 

aprendizagem dos estudantes. Acesso aos planos em PDF: RCO+aulas.

http://encurtador.com.br/biuVW
http://encurtador.com.br/lpuFY
https://drive.google.com/drive/folders/1HXextxT9gTquizU4J_XkWhyENkpUo3Da


No Material de apoio da Prova Paraná 2ª edição Material de apoio Prova Paraná vocês
têm acesso às aulas que contemplam as habilidades a serem desenvolvidas e que serão
avaliadas na 2º edição. As aulas sugerem o uso de metodologias ativas, e apresentam
atividades semelhantes ao formato dos itens cobrados na Prova Paraná.

PLANEJAMENTO

http://encurtador.com.br/biuVW


Plataformas educacionais para potencializar a aprendizagem

Redação Paraná-
Possibilita a elaboração 
de produções textuais, 

aperfeiçoando e 
desenvolvendo 

habilidades relacionadas 
à escrita, argumentação, 

interpretação e 
pensamento crítico. 

Matific- Consiste em uma 
plataforma educacional 
gamificada. Contempla 
centenas de jogos que 
aliam conhecimento e 
games. É um grande 
aliado no ensino e na 

aprendizagem da 
matemática.

Inglês Paraná- Trabalha todas 
as habilidades necessárias 

para a proficiência na Língua 
Inglesa através de situações do 

cotidiano, tornando a aula 
mais interativa e dinâmica, 

permitindo, assim, que o aluno 
desenvolva a compreensão e 

produção oral, escrita e 
adquira conhecimentos 

linguísticos.



Considerando:
- As questões apresentadas sobre o processo de transição e as estratégias

levantadas;
- Os dados analisados da 1ª edição da Prova Paraná-2022 e as estratégias

desenvolvidas para superar as dificuldades apresentadas;
- Os pareceres descritivos (Anos Iniciais e Educação Infantil);

Vamos realizar o replanejamento do 2º semestre com foco na progressão de
aprendizagem do estudante e na superação das dificuldades evidenciadas.

1 - Reúnam-se em grupo, de acordo com a organização que melhor atenda o 
perfil do grupo que se faz presente. 

Planejamento 2º semestre



Planejamento 2º semestre

2 – Acessar:
• Educação Infantil: Referencial Curricular do Paraná. 

(http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/ )
• Ensino Fundamental: Referencial Curricular do Paraná em Foco  

(http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1683)
Currículos Priorizados 

(http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1960) 
• EM e NEM
Currículos Priorizados 
(http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1960) 
Referencial Curricular para o Ensino Médio 
(https://professor.escoladigital.pr.gov.br/ensino_médio) 
• o Material de apoio para a Prova Paraná 2ª edição que contemplam as aprendizagens que

serão avaliadas na segunda edição: Material de apoio Prova Paraná

http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1683
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1960
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1960
https://professor.escoladigital.pr.gov.br/ensino_m%C3%A9dio
http://encurtador.com.br/biuVW


3- Definir quais os encaminhamentos metodológicos serão utilizados para
que os objetivos sejam alcançadas, considerando o perfil de aprendizagem e a
realidade dos seus estudantes.

5- Planejar os momentos e instrumentos avaliativos, considerando a carga
horária de cada componente; objetivos de aprendizagem previstos para as aulas
e os descritores essenciais que os alunos deverão dominar no 2º trimestre .

Planejamento 2º semestre



MOMENTO ESCOLA 

Este é um momento muito importante! 
Ele foi reservado para  vocês debaterem os assuntos 

que dizem respeito à realidade da sua escola! 



ENCERRAMENTO

O trabalho aqui desenvolvido 
teve como objetivo definir as 
próximas ações, ou seja, 
elaborar o planejamento do 
semestre com foco na 
melhoria da proficiência dos 
nossos estudantes.

Bom  trabalho!!!
https://image.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-do-grupo-de-pessoas-ou-trabalhadores-de-escritorio-sentados-ao-redor-da-mesa-e-discutindo-questoes-de-trabalho-equipe-trabalhando-sob-o-projeto-ilustracao-em-estilo-cartoon-plana_15602-
581.jpg
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