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OLÁ PASSAGEIROS!

 
Sejam bem-vindos a essa viagem!

Você já se perguntou o que faz um avião
decolar e chegar ao seu destino com
segurança? Pois bem, dentre vários
fatores existe uma coisa chamada:

PLANEJAMENTO!

E é sobre isso que vamos falar: do
planejamento como estratégia para sua

escola decolar, viver as melhores viagens
e chegar a todos os destinos que desejar.
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Toda viagem tem boas
conversas...

ouvi dizer também que as
escolas deixaram de ser atrativas
para os estudantes e preicisamos  

mudar isso...

além disso, precisamos
melhorar as avaliações e as
metodologias de ensino-

aprendizagem.. 

Por que precisamos
de uma sala de
planejamento?

Temos vários motivos:
melhorar o IDEB, 
 combater a retenção ... 
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Agora considerando a realidade da
sua escola: porque precisamos
planejar?

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
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Toda viagem tem um
propósito...

A sala de planejamento visa
oferecer um ambiente agradável
que oportunize a interação, troca
de experiência e construção
participativa do projeto
pedagógico e planejamento das
ações pedagógicas que irão
direcionar a rotina pedagógica da
escola de forma criativa e
inovativa, com o propósito de
impactar positivamente na
comunidade escolar.

É um espaço para o

compartilhamento de ideias, ponto

de inspiração, convergência e até

divergência, que potencializam a

aprendizagem coletiva em torno de

um bem maior que é a garantia de

aprendizagem do estudante.

Muito além da adequação na infraestrutura, a sala de

planejamento é um ambiente de troca, construção na

horizontalidade, na participação e interação da

comunidade escolar, no desenvolvimento da cultura

digital que potencializa o uso significativo, reflexivo e

ético da tecnologia.
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Qual é a tripulação da
viagem?

Podemos dizer que toda a
COMUNIDADE ESCOLAR,

mas temos os pilotos
principais : a DIREÇÃO e

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA da escola

E tudo só temuma razão
de existir: os
ESTUDANTES, os mais
importantes
passageiros...
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Todos os passageiros tem seus
assentos e responsabilidades...

DIRÇÃO ESCOLAR

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

PROFESSORES

Acompanhar, orientar,
mobilizar e apoiar a
coordenação em todos os
processos pedagógicos da
sala de planejamento

Administrar e promover
todos os processos
pedagógicos da sala de
planejamento

Pesquisar, planejar, projetar,
colaborar na execução de 
 todos os processos
pedagógicos da sala de
planejamento
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Quais objetivos da viagem?

Construção Coletiva e 
Colaborativa

Investigação e Pesquisa

Apropriação de Ferramentas 
Tecnológicas

Engajamento e Pertencimento

Fortalecimento do Projeto 
Pedagógico

Socialização  do Espaço de
Planejamento
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Quais serviços o voo deve
oferecer?

Alinhamento de informações 

Integração da Comunidade Escolar

Projetos Integrados e Inovadores

Análise dos Indicadores da Escola
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Quais serviços o voo deve
oferecer?

Apropriação e implementação do Referencial
Curricular Amapaense e BNCC

Revisão dos PPP'S das Escolas

Formação Continuada

Melhoria dos indicadores educacionais
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ESTRATÉGICAS
Fortalecimento do RCA e Novo Ensino Médio;
Projeto Político Pedagógico;
Como alcançar níveis melhores para o IDEB da escola;
Implementação do Continuum Curricular;

Estabelecer indicadores e metas educacionais;

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

Efetivação de Práticas Pedagógicas inovadoras;

Importância do planejamento docente;

Elaboração dos projetos da escola;

Estratégias e metodologias para ensino híbrido e/ou remoto;

Alfabetização na Idade certa;

GESTÃO
Busca Ativa e Acolhimento dos estudantes;Açõs estratégicas da  Direção e Coordenação Pedagógica;Acompanhamento do Calendário escolar;Orientação sobre Sigeduc, Same e Tutoria;Inclusão escolar;

AVALIAÇÃO

Avaliação escolar;

Avaliação diagnóstica;

Avaliação de fluência;

Evasão escolar;

Combate a retenção;

Qual o roteiro da viagem?
As pautas prioritárias
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Vamos hierarquizar as pautas da
sua escola?

1._____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

4. ______________________________________

5. ______________________________________

6. ______________________________________

7. ______________________________________8. ______________________________________9. ______________________________________

10. ______________________________________

11. ______________________________________
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Organizando as escalas da
viagem...
Sugestão de rotina e governaça 

MANHÃ

TARDE

NOITE

Reunião de Governaça;
Reunião Criativa;
Reunião de Planejamento docente por área do conhecimento;
Reunião de Assessoramento e Monitoramento;
Reunião de Indicadores e Resultados;

SEGUNDA A SÁBADO
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Como se dará a aprendizagem
na sala de planejamento?

DEFINIR

IMPLEMENTAR

PROTOTIPAR

APRENDERR

ESCOLHER

IDEALIZAR

PESQUISAR

DESIGN
THINKING
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Truques de viagens inteligentes
Sugestões de metodologias
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O que É e o  que NÃO É a Sala
de Planejamento ?

NÃO É ...

É ...
ENCONTRO DE IDEIAS
SALA DE ESTUDO
PONTO DE REFLEXÃO

ESPAÇO DE LANCHE
PONTO DE FOFOCA

TROCA DE EXPERIÊNCIAS E
VIVÊNCIAS CONSTRUTIVAS

SALA DE AULA
"FAZ DE CONTA"
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Como deve ser o avião da
viagem ?
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“Os problemas significativos que
enfrentamos não podem ser

resolvidos no mesmo nível de
pensamento em que estávamos

quando os criamos.” 
Albert Einstein

BOA VIAGEM!
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