
 

 

 

Sugestão de Pauta I – Encontro Formativo 

Compreendendo os pontos fortes com os professores 

1 - Introdução  

O resultado da escola em uma avaliação padronizada pode ser desmembrado para 

revelar em quais habilidades os alunos se destacaram e em quais os alunos ainda não se 

desenvolveram plenamente. Ao analisar o conjunto das habilidades dominadas é possível 

refletir sobre as práticas adotadas que obtiveram êxito na escola, o que permite apoiar a 

formulação de novas intervenções pedagógicas mais efetivas. 

Dessa forma, nos parágrafos seguintes descrevemos um passo-a-passo contendo 

propostas de reflexão para serem realizados com professores de cada uma das áreas avaliadas 

pela avaliação estadual.  No termo de cada um dos roteiros você encontrará um documento de 

apoio no qual as reflexões e ações que serão definidas devem ser anotadas. 

Sugerimos que você faça o estudo desses documentos antes do encontro com os 

professores e o preencha durante sua execução e discussão. Depois do encontro formativo, este 

documento pode ser copiado e disponibilizado em meio físico e digital para toda a equipe 

consultar quando necessário. 

 

2 - Objetivo  

Objetivo 1. Ao executar este passo-a-passo com o grupo de professores, o 

gestor/coordenador identificará quais atividades e projetos adotados dentro da escola permitem 

explicar os pontos fortes dos alunos egressos. 

Objetivo 2. Desenvolver a capacidade de professores em vincular 

conteúdos/metodologias trabalhadas em sala de aula com as habilidades avaliadas a fim de 

alavancar a preservação das práticas bem-sucedidas das escolas 

3 – Guia - Passo a Passo 

Passo 1 

Imprima o formulário Pontos Fortes (disponível no final deste documento) e distribua 

aos professores antes de iniciar o encontro formativo. 

Passo 2 

Oriente os professores a acessarem o Mapa de Habilidades na plataforma. 

Nos filtros, eles deverão selecionar: 

●                  a série/etapa em que cada um lecionou no ano anterior; 

●                  a disciplina que lecionam; 

●    a turma específica em que lecionaram ou o conjunto de alunos que compõem a 

série. 



 

 

 

Em seguida, oriente-os a registrar, na tabela distribuída, a lista das habilidades em que 

a escola se destacou positivamente. Os pontos positivos são aqueles alocados na área verde 

do diagrama- e, inversamente, os pontos negativos são aqueles na área vermelha.         

Passo 3 

Converse com os professores sobre como as habilidades destacadas positivamente 

foram trabalhadas ao longo do ano anterior. Existe alguma prática que vale ser destacada? Se 

sim, registre esta prática e a habilidade trabalhada no documento. 

 

        Este passo é muito importante, por isso aprofunde a discussão e procure explorar 

com seus professores as seguintes perguntas: 

●    Quais conteúdos abordados no ano anterior serviram de base para o desenvolvimento 

destas habilidades? 

●    De que forma eles foram trabalhados em sala de aula? Quais atividades foram propostas 

aos alunos? 

●    Houve algum projeto da escola extra sala de aula que auxiliou no desenvolvimento 

destes pontos fortes? 

Passo 4 

Repita o passo anterior refletindo sobre o trabalho feito com aqueles alunos nas séries 

que precederam a série avaliada, caso conheça o trabalho realizado com eles no passado. Traga 

também novos elementos à discussão comparando como o resultado varia de turma para turma. 

Note que a reflexão do passo 3 foi feita considerando somente os trabalhos realizados 

na série avaliada, ou seja, caso os resultados analisados fossem de 3º série, por exemplo, seus 

professores discutiram inicialmente os conteúdos e atividades propostas para os alunos de 3º 

série durante o ano da avaliação. Porém, os resultados de aprendizagem verificados refletem 

um percurso que se inicia muito antes, no Ensino Fundamental e Infantil e, por isso, é 

importante compreender quais outros trabalhos foram feitos anteriormente na escola. 

Passo 5 

Após o encontro, envie a todos os professores uma cópia dos documentos com os 

principais pontos e registros da discussão. 

Tome as devidas providências para que as práticas e conclusões mapeadas sejam 

disseminadas na escola e as reflexões sejam transformados em ações nos próximos meses. 



 

 

 

Formulário - Pontos Fortes  
Sugestão de Pauta I – Encontro Formativo 

Disciplina: 

Série/Etapa: 

Turma: 

 

 Destaque Positivo 

(Habilidades) 

Conteúdos abordados Detalhamento das estratégias didáticas adotadas 

1º    

2º    



 

 

 

3º    

4º    

5º    

 

 

 


