


“Processo de Transição entre as 
Etapas da Educação Básica”

Dia 01
Momento 02

Tempo 2h



Agenda
1 Apresentação e objetivos 05 minutos

2 Quebra-gelo 20 minutos

3 Rendimento e aprendizagem dos estudantes 20 minutos

4 Planejamento Pedagógico 20 minutos 

5 Mão na Massa I 50minutos 

6 Finalização 05 minutos



Objetivos
•  Análise dos dados de rendimento das etapas que 
compreendem a transição: 6° e 1° ano;

•  Refletir sobre a continuidade do processo de 
transição para favorecer a aprendizagem 
e o desenvolvimento dos estudantes;

•  Retomar o planejamento pedagógico 
com encaminhamentos metodológicos 
que considerem a aprendizagem contínua
e participativa.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
OLÁ, DIRETORES!Vamos dar início ao segundo momento do dia.Os objetivos apresentados, estão relacionados ao trabalho realizado no momento anterior. O foco está em, a partir da análise dos dados apresentados, estabelecer critérios e ações para continuidade da aprendizagem dos estudantes que passaram, ou estão passando, pelo processo de transição.Além disso, iremos elencar os pontos de atenção, baseado em dados, para traçar metas para superar no segundo semestre.



Olá, professores(as)!

O processo de transição teve início no começo do ano letivo e agora
precisamos refletir e avaliar se as ações estão contribuindo e
fortalecendo a aprendizagem dos estudantes por meio dos processos de
nivelamento contínuo da aprendizagem.

Vamos analisar quais ações podem ser planejadas e implementadas
para favorecer este processo.

Bons estudos!

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Vamos falar sobre o processo de transição entre as etapas da Educação Básica. Neste momento é importante lembrar que o processo de mudança de ano/série, ocorre no início do ano letivo, porém o processo de aprendizagem permanece no decorrer do ano letivo, por esta razão se faz necessário uma constante reflexão e adequação das práticas pedagógicas.



Quebra-gelo 

● Professor(a) na sua trajetória escolar, como ocorreu o processo 
de transição quando você saiu do Ensino Fundamental I para o 
Ensino Fundamental II? do Ensino Fundamental para o Ensino 
Médio? E quando entrou na universidade? Qual fato mais te 
marcou?

Registrem em um cartão suas lembranças sobre esse processo e 
depois socializem com o grupo.

O acolhimento dos estudantes é substancial para a sua permanência
na escola e para o sucesso escolar, especialmente daqueles estudantes
que chegam de outras etapas que possuem características peculiares.
Vamos refletir sobre a seguinte questão:

20 min.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Quebra-geloReflexão sobre o processo de transição escolar de cada etapa da vida de cada professor(a) do estabelecimento, com o objetivo de resgatar as dificuldades e facilidades do processo e, assim, compreender os  entraves que os nossos estudantes, também, podem estar enfrentando.   



SOCIALIZAÇÃO 

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Socializar estes apontamentos para o grupo é bem interessante, pois podemos relatar vários aspectos em comum e que ajudarão na reflexão sobre o cotidiano do estudante.  



Taxas de reprovação e abandono na rede estadual de ensino 2018 - 2021

TAXA DE REPROVAÇÃO - 6° ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

2018 2019 2020 2021

10,98 7,23 2,27 1,07

TAXA DE ABANDONO - 6° ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL

2018 2019 2020 2021

1,55 0,79 1,14 0,39

Apesar da redução das taxas de
reprovação e abandono, 35.377 alunos
reprovaram ou abandonaram a escola.
O impacto da pandemia interferiu nos
modelos de oferta de ensino nas
diferentes regiões do estado,
ocasionando uma defasagem de
aprendizagem que exige novas
estratégias de intervenção e um plano
de recuperação para superar as
dificuldades apresentadas.

Onde estamos…

Fonte: SEED/DPGE/DGDE/CIE - Dados Educacionais - Censo Escolar 2018 a 2021.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Análise dos dados:Os dados apresentam os índices de reprovação e abandono dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, com especial atenção para os dados referente aos anos de 2020 e 2021, período em que fomos acometidos pela crise pandêmica. Em decorrência disto e com a necessidade das aulas a distância, constatou-se que os estudantes, em sua grande maioria, vêm apresentando defasagem de aprendizagem, o que requer ações de intervenção para recuperação e superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas.



TAXA DE REPROVAÇÃO - 1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO 

2018 2019 2020 2021

18,50 13,38 6,40 2,91

TAXA DE ABANDONO - 1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO

2018 2019 2020 2021

8,62 4,48 4,32 1,25

Fonte: SEED/DPGE/DGDE/CIE - Dados Educacionais - Censo Escolar 2018 a 2021.

Mesmo com a redução dos índices, no 
período analisado, cerca de  21.796 estudantes 
abandonaram, e 47.943 demonstraram não 
atingir a aprendizagem mínima para a 
promoção. Somado, esse resultado impacta a 
vida de 69.739 estudantes. 

Um dos fatores que contribui para esses 
dados, é o nível de complexidade exigido na 
nova etapa, em que muitos alunos chegam sem 
ter se apropriado de saberes fundamentais para 
percorrer o novo ano letivo.

Taxas de reprovação e abandono na rede estadual de ensino 2018 - 2021

Onde estamos…



Percentual de acertos Prova Paraná 1° edição por ano/série: 

Ensino Fundamental Ensino Médio

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Feita esta análise é importante, aqui, a reflexão sobre os resultados obtidos da aplicação da Prova Paraná 1ª edição.Observar que os estudantes quando iniciam o 6º ano apresentam um percentual de acertos que ao longo do processo educativo vai decrescendo.Se preferir, abra este momento para uma discussão sobre o que consideram relevante para a ocorrência destes resultados, incluindo os índices de reprovação e abandono neste processo.



Descritores de menor acerto 1° edição Prova Paraná: Ensino Fundamental 

6° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

Componente Descritor (%)Acertos

Ciências D34 - Conhecer o tratamento de água 25,8%

Geografia D17 - Compreender o uso da escala em diferentes tipos de mapas 17,1%

História
D19- Identificar a materialização do desenvolvimento tecnológico em diferentes 
contextos históricos, territoriais e culturais 22,3%

Língua Inglesa D03- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 19,9%

Língua Portuguesa
D02- Estabelecer relações entre pares de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto

39,3%

Matemática
D47- Utilizar números inteiros envolvendo diferentes significados das operações de
multiplicação e divisão na resolução de problemas

11,8%

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Neste quadro, oriente para que observem os descritores que apresentaram o menor número de acerto.Estes dados são um norte para que se pense no planejamento, nos conteúdos essenciais, nas habilidades e objetivos que devem ser elencados para a superação das dificuldades apresentadas. 



Descritores de menor acerto 1° edição Prova Paraná: Ensino Médio
1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO 

Componente Descritor (%)Acertos

Filosofia D64- Analisar o uso da dialética para a estruturação do discurso filosófico 12,1%

Geografia D07- Compreender características dos movimentos de rotação terrestre 15, 01%

História
D26- Reconhecer a diversidade das representações sociais no processo de
construção das identidades nacionais e culturais 21,5%

Língua Inglesa
D19-Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos
ortográficos e/ou morfossintáticos 27,2%

Língua Portuguesa
D15-Estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios, etc. 20,7%

Matemática D48-Identificar as matrizes associadas a um sistema linear 9,5%

Química
D55-Reconhecer que os materiais são constituídos de partículas muito pequenas, 
com diferentes níveis de organização e espaços vazios 16,8%



Estratégias pedagógicas: 

Foco na aprendizagem

❖ Aluno monitor
❖ Grupos de estudos
❖ uso das plataformas para

potencializar a aprendizagem:
Matific, Ingles Paraná; Redação
Paraná

❖ Planejamento com foco no
Nivelamento a partir do
RCO+aulas.

❖ Uso de metodologias ativas com
materiais concretos

Foco no acolhimento 

❖ Reunião com a família
❖ Comunicação com os

estudantes
❖ Mural de informações

direcionados ao 6° e 1° ano
com as rotinas das
atividades da escola e
metas a serem cumpridas

❖ Definição de horários
diferenciados para
entrada, recreio e saída
para alunos do 6° e 1° ano

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Diretor:Após reflexão do quadro educacional atual, vamos dar início às propostas de estratégias pedagógicas.É o momento de verificarmos as possibilidades, o que temos, como estamos fazendo e o que podemos fazer para melhorar ou aprimorar nossas ações.Sugestão: ao abordar os itens supracitados, relatar o que a escola tem realizado, se está dando certo, quais ajustes são necessários.Caso a escola ainda não trabalhe nesta abordagem, verificar possibilidades de implantação, de otimização dos espaços, de adequação.Lembrar que estas ações contribuem para a melhoria do processo ensino e aprendizagem.



É necessário entender como a aprendizagem dos estudantes acontece
para que o planejamento pedagógico considere a implementação de
metodologias adequadas a serem utilizadas durante as aulas.

Refletir sobre o processo ensino-aprendizagem 
engloba uma série de elementos como o 
currículo, didática,  metodologia e o processo 
de avaliação.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
 



Currículo – rever os conhecimentos prévios. 
Planejamento – priorizar os conteúdos essenciais.
Didática – priorizar atividades com metodologias 
que favoreçam a participação ativa dos estudantes.

Para que as atividades escolares do cotidiano apresentem qualidade tanto em
sua aplicação quanto no desenvolvimento por parte dos alunos, é necessário
que haja mediação no processo ensino-aprendizagem. Essa mediação é
orientada e organizada com base em elementos que constituem a didática.

Planejamento Pedagógico

De que modo o seu planejamento colabora para melhoria da 
proficiência e para redução dos índices de reprovação e 

abandono dos seus alunos nas etapas de transição? 

Notas do Presenter
Notas de apresentação
É relevante, aqui, fazer com que os(as) professores(as), compreendam a importância da construção do seu planejamento, com vistas ao atendimento das especificidades da turma, organizando metodologias que contemplem as respectivas necessidades. Leve a equipe a compreender o quanto ações bem planejadas favorecem o processo de desenvolvimento dos estudantes, bem como facilita o processo de ensino dos(as) professores(as). Lembrando que o foco do nosso trabalho é o sucesso na aprendizagem do estudante.  



Documentos norteadores que contemplam os direitos dos alunos 
e precisam direcionar o planejamento: 

Acesse:
Currículo Priorizado

Acesse:
Referencial Curricular do Paraná

REFERENCIAL
CURRICULAR
DO PARANÁ

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Outro aspecto importante a ser abordado, são os documentos que norteiam o nosso trabalho.Para este momento cabe a elucidação destes documentos e onde estão presentes no trabalho de sala de aula.Apresentar a equipe, por exemplo, que os conteúdos elencados no Currículo Priorizado foram retirados do Referencial Curricular, conforme mostra a imagem acima.

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1960
http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br


Notas do Presenter
Notas de apresentação
Por meio dessa imagem, podemos verificar que os conhecimentos prévios elencados no Currículo Priorizado do 6ºano, por exemplo, foram retirados do Referencial Curricular do 5º ano, ou seja, foi elaborado com vistas a atender a transição entre as etapas, partindo dos conhecimentos que o estudante já adquiriu, para prosseguimento dos novos conhecimentos. Lembrando que o mesmo ocorre nos demais anos/séries.Este é um fator muito importante para se pensar no processo de transição.  



O RCO+aulas é um suporte pedagógico,
norteado pelo currículo da rede e
referência para elaboração dos itens
avaliados nas edições da Prova Paraná.
Permitindo aos professores:

1. Selecionar rapidamente um Plano de Aula.

2. Acessar Planos de Aulas com as aprendizagens essenciais a serem retomadas e
aprofundadas.

3. Adequar as aulas considerando a necessidade dos estudantes, desde que
preservados os objetivos de aprendizagem que se apresentam como direitos de
aprendizagem dos estudantes em cada etapa da escolarização.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A partir da definição dos objetivos de aprendizagem, habilidades, conteúdos, estruturamos as nossas aulas.Neste sentido, podemos contar com o RCO+aulas, recurso que contempla diversas ferramentas e que auxiliam os(as) professores(as) na construção da aula para sua turma.Os próximos slides mostram essas possibilidades para o desenvolvimento de trabalho, como: Aulas de Nivelamento - construídas partindo dos conhecimentos previamente adquiridos para dar início ao novo conhecimento;Atividades Mão na Massa com metodologias ativas - elaboradas para que o estudante se envolva ativamente no processo de aprendizagem, permitindo sua criação e construção dos conhecimentos;Conteúdos - selecionados priorizando o que é essencial, no componente curricular, para o avanço da aprendizagem dos estudantes. 



O que encontro no Módulo 
Planejamento?
❖ Aulas de Nivelamento;
❖ Conhecimentos prévios 

necessários para a 
continuidade da 
aprendizagem; 

❖ Aulas com atividade Mão 
na Massa usando 
Metodologias Ativas.



Matemática - 6º ano
Um exemplo:

Metodologias ativas que permitam
a construção da aprendizagem e a
participação ativa dos estudantes



1. Reúnam-se em grupos de até 5 integrantes;
2. Analisem os índices de rendimento de sua escola
3. Discutam e descrevam quais foram as principais

dificuldades apresentadas pelos estudantes no
período de transição do 5º para o 6º ano do Ensino
Fundamental e do 9º ano do Ensino Fundamental
para a 1ª série do Ensino Médio;

4. Considerem e relatem as ações desenvolvidas pela
escola até agora

5. Definam quais ações a escola irá adotar no
segundo semestre com foco no processo de
transição.

Ponto de partida...
Considerando os dados analisados sobre o rendimento da aprendizagem,
taxas de reprovação e abandono:

MÃO NA MASSA - I
1 hora

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Diretor:Conduza este momento com o intuito de fazer com que a equipe, após toda análise realizada, compreenda a importância de seu papel e seu propósito enquanto educador, propondo estratégias que contribuam para o sucesso escolar dos(as) nossos(as) estudantes.



Organizem os registros da seguinte forma: 

Cada grupo deverá apresentar seu planejamento e discutir no
grande grupo quais ações serão adotadas pela escola no decorrer do
segundo trimestre.
É importante que essas ações sejam anexadas ao mural da escola
para direcionar a implementação do planejamento.

Etapas da transição Ações adotadas para transição 
dos estudantes

Ações para o segundo 
semestre 

5º ano para 6º ano EF

9º ano EF para 1º ano do EM

MÃO NA MASSA - I
1 hora

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Para formalizar nossos apontamentos, é importante registrar e anexar no mural da escola, para que se possa, constantemente, rever nossos objetivos. Estes registros servirão para análise e a elaboração do Planejamento do 2º semestre, que acontecerá no 2º dia.   



SOCIALIZAÇÃO 



É importante ressaltar que a intenção não é apresentar uma 
fórmula a ser aplicada para ‘resolver’ os problemas relacionados ao 
processo de transição do estudante, mas refletir sobre um projeto 

de escola, definido e implementado coletivamente, cujas ações 
exprimam a busca por fazer o melhor possível, a partir das 

condições concretas que se revelam diariamente.



Assim, o trabalho aqui desenvolvido, 
teve como objetivo definir as 
próximas ações, ou seja, elaborar o 
planejamento do semestre com 
foco nas etapas de transição da 
Educação Básica. 

Bom  trabalho!!!



Para saber mais…

Acesse:
ORIENTAÇÃO N.º 001/2021 – DEDUC/SEED
Orientação para elaboração de ações e estratégias integradas entre Estado e
municípios para o processo de transição de estudantes do 5.º para o 6.º ano
do Ensino Fundamental.

Acesse:
DECRETO GOVERNAMENTAL N.º  5.857, de 05 de outubro 
de 2020.

https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/orientacao_012021_deducseed_transicaomunicipioestado.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=240028&indice=1&totalRegistros=3&dt=20.3.2021.11.6.55.831


Textos de apoio:

Passagem para o Ensino Médio: tempo de mudança

Transição entre etapas: 7 dicas para apoiar os alunos do Fundamental

Transição para o Ensino Médio: como ajudar os alunos do 9º ano

https://drive.google.com/file/d/1tfOJ62JlqvN60EIbZJ5KFOP4QxzhWYmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nq1lEm0Jk5Uy9o-lG1bd9J_6vzRusHu-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C08OKclXEqKt89BcI0MtQXiARg43TqPA/view?usp=sharing
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