
ESTUDO E 

PLANEAMENTO



Organização do trabalho 

pedagógico e o 

processo de retomada 

da aprendizagem.

DIA 1

Momento 2



• Refletir sobre a organização do

trabalho pedagógico na garantia

do direito à aprendizagem.

• Compreender a retomada das

aprendizagens como forma de

garantir os direitos dos estudantes.

• Entender a avaliação diagnóstica

como fundamental no processo de

retomada das aprendizagens.

Objetivos



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO E O PROCESSO DE 

RETOMADA DA APRENDIZAGEM.



COMO ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

RETOMADA DAS APRENDIZAGENS?

Organização das ações da escola de forma a retomar

as aprendizagens e redimensionar o trabalho

pedagógico a partir das avaliações diagnósticas.



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A organização do trabalho pedagógico

se dá com base na tríade currículo,

avaliação e planejamento na perspectiva

de validar o direito à aprendizagem do

estudante.



DIREITO À APRENDIZAGEM

✔ Educação como direito público subjetivo.

✔ Compromisso com uma escola pública, 

gratuita e de qualidade.

✔ Ações didático-pedagógicas balizadas pela 

inclusão, igualdade e equidade.

✔ Retomada das aprendizagens de forma a 
garantir a continuidade do processo.



O planejamento de ações 
da sua escola e dos 

professores leva em conta o 
direito à aprendizagem dos 

estudantes?

INTERAÇÃO



CURRÍCULO

A palavra currículo é originária do latim, curriere, que

significa lugar de corrida ou pista (SACRISTÁN, 1998).

Ao refletir sobre essa etimologia, pode-se relacioná-la

às trajetórias a serem percorridas pelos estudantes, a

partir da mediação dos profissionais da escola em prol

de uma formação humana integral. De acordo com

Arroyo (2011), quando o currículo é construído com

base no direito dos sujeitos, superam-se concepções e

ações em que os estudantes e/ou seus contextos são

responsabilizados pela não aprendizagem.



CURRÍCULO



Os documentos norteadores 
utilizados na elaboração dos 

planejamentos e práticas da minha 
escola levam em consideração os 

direitos dos estudantes?

INTERAÇÃO



Planejar é a atividade em que se projetam fins e se

estabelecem os meios para chegar até eles.

Planejar implica fazer escolhas. E, para bem fazê-

las é preciso conhecer a realidade para poder

determinar onde chegar e de que forma ir até lá. Os

planejamentos são a racionalização da prática

pedagógica, constituindo-se como instrumentos

que permitem a reflexão e o redimensionamento

do trabalho pedagógico.

PLANEJAMENTO





Os planejamentos escolares estão 
possibilitando a retomada das 

aprendizagens de acordo com as 
necessidades e especificidades dos 

estudantes?  

INTERAÇÃO



O ato de avaliar, em seu contexto escolar, se dá de

maneira diagnóstica, na qual a situação de aprendizagem

é analisada, tendo em vista a definição de

encaminhamentos voltados para a apropriação do

conhecimento; de forma contínua, pois acontece a todo o

momento do processo de ensino do professor e da

aprendizagem do estudante; e de maneira formativa,

contribuindo para sua formação como sujeito crítico,

situado como um ser histórico, cultural e social,

enfatizando a importância do processo.(PARANÁ, 2018)

AVALIAÇÃO



[...] Um professor que não avalia constantemente a ação

educativa, no sentido indagativo, investigativo, do termo,

instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e

terminais. (HOFFMANN, 1992, p.17)

"(...) A avaliação deixa de ser um momento terminal do processo

educativo (como hoje é concebida) para se transformar na busca

incessante de novas oportunidades de conhecimentos (...)"

(HOFFMANN, 1992, p. 21).

AVALIAÇÃO COMO INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE



Na educação, o planejamento e a avaliação são complementares: planejamos para

avaliar e avaliamos para planejar novamente, traçando novos OBJETIVOS e

revendo práticas pedagógicas. Assim, o planejamento pedagógico é repleto de

intencionalidade e o processo de avaliação valida as ações planejadas e

realizadas, redimensionando-as no futuro.



Para a escola, constitui-se num diagnóstico para repensar a

organização do trabalho pedagógico, a fim de assegurar o

desenvolvimento integral dos estudantes, vislumbrando uma educação

com qualidade e o direito de aprendizagem.

PROFESSOR

ESTUDANTE

ESCOLA

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão

sobre a sua prática e o encaminhamento do trabalho com metodologias

diferenciadas.

Para o estudante, é o indicativo de suas conquistas, dificuldades e

possibilidades para reorganização da forma de estudo para avanços no

processo de aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO



Momento de reflexão
Observe a imagem do pedagogo e 

desenhista Francesco Tonucci e reflita 

sobre a visão de avaliação

adotada pela professora. 

Reflita também sobre a visão de 

avaliação adotada por você por sua 

escola.

TONUCCI, 1974. A avaliação.



Disponível: https://br.pinterest.com/pin/570549846518521408/

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Identificar as 
potencialidades e 

fragilidades no processo 
de aprendizagem de 

cada estudante.

Refletir sobre as 
fragilidades 

apresentadas no 
processo avaliativo 

de forma a 
redimensionar a 

prática 
pedagógica.

Avaliar os 
estudantes de 
acordo com os 

objetivos de 
aprendizagem 
determinados 
previamente.

A partir da 
realidade dos 

estudantes e do 
currículo  da escola, 
definir os objetivos 

de aprendizagem a 
serem 

desenvolvidos.

https://br.pinterest.com/pin/570549846518521408/


A forma de avaliação de 
aprendizagem dos meus 

estudantes garante o direito à 
aprendizagem e a retomada das 

aprendizagens essenciais ? 

INTERAÇÃO



Quais os instrumentos e 
práticas avaliativas são 

utilizadas na retomada das 
aprendizagens dos estudantes 

de sua escola?

INTERAÇÃO



Coletivamente, construam um 

mapa mental apontando 

reflexões e ações a serem 

realizadas pelos profissionais 

da escola de forma a garantir o 

direito à aprendizagem dos 

estudantes. Para isso, levem em 

consideração a retomada das 

aprendizagens e a avaliação 

diagnóstica.


