
 

 

 

Sugestão de Pauta II – Encontro Formativo 

Incremento no planejamento 

 

1 - Introdução  

Graças à aplicação anual da avaliação estadual padronizada, o planejamento da rede 

passou a ter um embasamento para as ações a serem aplicado no próximo ano letivo. No intuito 

de auxiliar esse planejamento, a plataforma permite identificar pontos que consistentemente 

são defasagens entre os alunos das séries avaliadas. Essa informação evita que o planejamento 

do início do ano siga com a mesma tendência de defasagem, o que auxilia na garantia de se 

atingir as expectativas de aprendizagem 

2 - Objetivo  

Esta estratégia auxilia o gestor/coordenador a conduzir os professores na identificação 

das habilidades prioritárias, de cada área e série, a partir dos resultados da avaliação. A partir 

da identificação, tais habilidades podem ser inseridas dentro do planejamento anual de 

atividades. 

Por meio do passo-a-passo a seguir, pretende-se criar um espaço onde a equipe escolar 

possa discutir e formular atividades novas que estejam vinculadas às defasagens históricas da 

escola e possam inserí-las dentro do calendário de aulas previsto. 

3 - Passo a passo 

Passo 1 

Preparando a reunião: 

Faça o download e depois envie a Planilha de Planejamento Foco Pedagógico para 

cada um dos professores de sua equipe. Caso opte por fazer a impressão, note que há duas 

planilhas no arquivo: a aba Macro e a Micro. 

(Sugere-se o uso da planilha virtual pois isto facilita o registro e acompanhamento 

subsequente das ações pelo gestor/coordenador. Neste caso, será necessária a disponibilidade 

de computadores para o uso dos professores durante o exercício.) 

Clique aqui para acessar a planilha 

Passo 2 

Selecionando o número de habilidades a serem estudadas: 

Antes de sequer acessar a plataforma, é necessário ter em mente quantas habilidades se 

deseja focar. Embora o natural seja querer trabalhar com o máximo de habilidades, 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/pub.tuneduc.com.br/gestao-de-sucesso/Foco+Brasil/Planejamento+com+base+em+dados+-+Foco.xlsx


 

 

 

recomendamos começar tal trabalho focando em três habilidades por disciplina avaliada. Isto 

facilita a assimilação do exercício pelos professores. 

A escolha de um número de habilidades não tem por objetivo menosprezar as demais 

habilidades, a intenção é orientar para a formulação de novas intervenções que ainda não 

tenham sido previstas no planejamento e que trabalhem os pontos mais críticos da escola. 

Passo 3 

Selecionando as habilidades: 

Após definir quantas habilidades serão trabalhadas com os alunos, inicie o trabalho com 

os professores orientando-os a definir quais serão estas habilidades. Para isso, cada professor 

deve: 

- Acessar o Mapa de Habilidades da plataforma; 

- Selecionar os filtros referentes a sua disciplina e série; 

- Selecionar uma turma específica ou o conjunto de alunos que compõem a série. 

O Mapa de Habilidades é uma ferramenta que auxilia a escola a compreender os 

resultados da avaliação estadual no nível das habilidades. 

A partir de sua análise, oriente-os a identificar as habilidades mais prioritárias para sua 

escola, de acordo com os resultados da última edição da avaliação. Elas são aquelas dentro da 

área vermelha, no canto superior esquerdo. 

 

Caso identifique mais habilidades prioritárias que o número que se deseja focar, o 

professor deve fazer uma subseleção levando em conta sua experiência docente. A pergunta 

relevante nesta etapa é: quais habilidades devem ser consolidadas primeiro? 

 Após a seleção, o professor deverá preencher a sua planilha de planejamento, 

registrando as habilidades selecionadas nas células indicadas na aba “Macro”: 



 

 

 

 

Passo 3 

Listando os conteúdos: 

Na mesma planilha onde as habilidades foram inseridas, existem espaços para o 

preenchimento de conteúdos e período de trabalho. Nestes espaços, o professor deve inserir  

todos os conteúdos que pretende trabalhar com a turma e os respectivos períodos de trabalho. 

Para isso, sugerimos que o professor utilize seu plano de aulas para o ano como referência. 

Quanto mais detalhada for esta lista de conteúdos, mais fácil será executar as próximas etapas 

do planejamento. 

Passo 4 

Relacionando os conteúdos com as habilidades: 

Esta é a principal etapa do planejamento e também a mais complexa. O professor deverá 

analisar cada um dos cruzamentos entre habilidade e conteúdos e refletir sobre a possibilidade 

de se trabalhar a habilidade ao abordar cada um dos conteúdos presentes em seu plano de aulas. 

Se julgar que há vínculo, ele deve indicar isto marcando um X no cruzamento dos dois, 

conteúdo e habilidade. Caso julgue que não, ele deve deixar a célula em branco. Por exemplo: 

 

 



 

 

 

Neste caso, o professor achou pertinente trabalhar a habilidade MPA22 em suas aulas 

sobre “Equações de Primeiro Grau” e “Equações de Segundo Grau”, mas não achou pertinente 

trabalhá-la nas aulas sobre “Teorema de Tales”. 

Passo 5 

Definindo as atividades de trabalho: 

Para cada um dos cruzamentos marcados com X na etapa anterior, o professor deve 

definir uma intervenção na aba “Micro” da planilha. Ele deve listar o cruzamento a ser 

trabalhado (ou seja, a habilidade e o conteúdo), a aula específica em que trabalhará esta 

habilidade dentro do conteúdo, quem trabalhará, quando, onde e quais serão os recursos 

necessários. 

E o mais importante: como a habilidade será trabalhada durante a aula. Neste ponto, o 

professor tem que pensar nas intervenções específicas que podem propiciar a consolidação 

daquela habilidade pelos alunos. É bastante proveitoso promover a troca com os demais 

professores neste momento, de modo que possam compartilhar suas experiências de sala de 

aula. 

 

 


