


ESTUDO E PLANEJAMENTO

PERÍODO

03/02 - 2 Momentos 
Carga horária - 8 horas.

04/02 - 2 Momentos
Carga horária - 8 horas.

Caderno 4 – Referências Pedagógicas Para as Escolas Especializadas do Estado do Paraná.
www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1642 

PÚBLICO ALVO

Equipe Escolar: 
Gestores,  Pedagogos, 
Professores e Agentes 
Educacionais.

OBJETIVOS:

• Analisar o Caderno 4 – 
Referências Pedagógicas para as 
Escolas Especializadas.

• Perceber a importância da 
Avaliação Diagnóstica, do Plano 
de Trabalho  Docente - PTD e do 
Plano de Atendimento 
Individualizado - PAI, para 
promoção da aprendizagem. 

• Elaborar o Plano de Ação 
Diagnóstica para os quinze 
primeiros dias de aula, com base 
nos conteúdos básicos da 
aprendizagem.



PROFESSORES E AGENTES 

EDUCACIONAIS, SEJAM MUITO 

BEM-VINDOS e BEM-VINDAS AO 

ANO LETIVO DE 2020!

BOAS VINDAS



AGENDA DO DIA 03/02/2020
MOMENTO 1 (4h) MOMENTO 2 (4h)

Boas-vindas e informativos da escola. Avaliação Diagnóstica.

Clima Escolar – Atividade Motivadora. Organização Curricular.

Função da Escola. Mão na Massa.

Pensando em planejar. Retomada.

AGENDA



AÇÃO – DIA 03/02/2020 - MANHÃ TEMPO 
SUGERIDO

1. Boas-vindas e Informativos da escola. 30min

2. Clima Escolar – Atividade disparadora. 1h30

3. Função da Escola. 30min

4. Pensando em planejar. 1h20

AÇÃO – DIA 03/02/2020 - TARDE TEMPO 
SUGERIDO

5. Avaliação Diagnóstica. 30min

6. Organização Curricular. 1h30

7. Mão na Massa. 1h30

8. Retomada. 20min

AGENDA



ATIVIDADE DISPARADORA

Que tal iniciar a manhã criando um 

clima favorável à aprendizagem?

Vamos brincar!



Historicamente, a função da Escola é realizar a 

mediação entre o conhecimento prévio dos estudantes  

e o conhecimento formal sistematizado, possibilitando 

formas de acesso ao conhecimento científico. 

Fonte: Caderno 1 – Organização Administrativa e Pedagógica das Escolas Especializadas do Estado do Paraná.

FUNÇÃO DA ESCOLA



De acordo com a LDB nº 9394/96:

“Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores.”
 

A Educação Básica compõe-se de: 

• Educação Infantil;

• Ensino Fundamental; e

• Ensino Médio.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL



Oferta: Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais) e Educação de Jovens e Adultos – EJA Fase I
200 dias letivos e 800 horas.

Documentos Normativos: Leis, Deliberações, Pareceres e Resoluções (CNE, CEE e SEED), Parecer 
CEE/CEIF/CEMEP nº 07/2104 e Parecer CEE/Bicameral nº 128/2018.

Documentos legais: Plano de Trabalho Docente, Regimento Escolar, Proposta Pedagógica Curricular (de 
acordo com BNCC), Calendário Escolar, Plano de Trabalho Docente, Plano de Atendimento 
Individualizado,  Relatório de Avaliação Qualitativa da Aprendizagem - Semestral, Livro de Registro de 
Classe e Histórico Escolar.

Amparada pelo Parecer CEE/CEIF/CEMEP nº 07/14, a Escola Especializada tem organização 
diferenciada: adaptações significativas, temporalidade ampliada,  currículo adaptado, professores 
especializados, metodologias específicas, ampliação do tempo escolar e Estudantes com deficiência.   

BASE LEGAL DA ESCOLA ESPECIALIZADA



O Plano de Ação da escola consiste em um 
instrumento de trabalho dinâmico com o intuito de 
propiciar ações, ressaltando seus principais problemas 
e os objetivos dentro de metas a serem alcançadas, 
com critérios de acompanhamento e avaliação pelo 
trabalho desenvolvido.

Fonte: Caderno 1 – Organização Administrativa e Pedagógica das Escolas Especializadas do Estado do Paraná.

PLANO DE AÇÃO



Depois da construção do Plano de Ação em sua 
escola,  o momento agora é de Planejamento!

1. Por que planejar?
2. Quando devo planejar?
3. Em que o planejamento contribui para meu trabalho?

PENSANDO EM PLANEJAR



Professor,

O desenvolvimento do Planejamento pode 
transformar  seu trabalho docente!

REFLEXÃO



PROPOSTA DE NIVELAMENTO DA 
APRENDIZAGEM

Mas, afinal, o que é Avaliação Diagnóstica?

Todas as aulas precisam ser planejadas, de modo a garantir a  
aprendizagem dos nossos estudantes. E com o início do ano 
letivo, o primeiro planejamento que o professor atuante na 
Educação Especial precisa pensar é a avaliação diagnóstica.

PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO



PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO

A  Avaliação Diagnóstica é uma “ação”  realizada no início de 

um processo de aprendizagem. Sua função é reunir os 

conhecimentos prévios, aptidões e competências dos 

estudantes com vistas à organização dos processos de 

ensino e aprendizagem.

Identificar o que os estudantes já sabem antes 

de começar o trabalho de mais um ano letivo é 

essencial para a elaboração de um planejamento 

docente, eficaz, efetivo e eficiente.



PLANO DE TRABALHO DOCENTE - DE ONDE PARTIR?

Para além do aspecto burocrático e legalista, o Plano de Trabalho 
Docente se apresenta como condição para o trabalho docente, sem o 
qual não é possível desenvolver o processo ensino e aprendizagem, 
o qual deve ser, necessariamente, intencional e planejado. 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

PLANO DE AULA



CURITIBA

SÃO PAULO

PLANEJAMENTO - AÇÃO DIAGNÓSTICA

●  Conduzir a aeronave – Plano de 

Trabalho Docente. 

●  Distância A – B  - Objetivos e 

expectativas.

●  Rumo de A para B – Etapas de Ensino.

●  Tempo para  trajeto – de acordo com a 

especificidade do  estudante.

●  Combustível - estratégias 

pedagógicas, Plano de Atendimento 

Individualizado e Plano de Aula.

●  Turbulências Meteorológicas – ajustes  

realizados a qualquer tempo de forma 

flexível respeitando as particularidades 

do estudante.



Esta ação norteia todas as etapas de Ensino:

ETAPAS DE ENSINO

Estimulação Essencial
Educação Infantil

Ensino Fundamental
1º e 2º Ciclos 

Educação de Jovens e 
Adultos – Fase I

Em todas as etapas devemos garantir o essencial 
a todos os estudantes, assegurando seus direitos 
de aprendizagem e respeitando suas 
especificidades.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

É importante ressaltar que o Caderno - volume 4 - 

REFERÊNCIAS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS 

ESPECIALIZADAS DO ESTADO DO PARANÁ apresenta 

os Objetivos de Aprendizagem, como sugestão Curricular 

para serem seguidos pelas Escolas Especializadas. Esse 

documento oferece ao professor um referencial sequencial 

de conteúdos para cada etapa de ensino, na perspectiva da 

Educação Especial. 



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Na Educação Infantil, os 
eixos  norteadores 
apontam que os 
conteúdos sejam 
estimuladores de 
experiências significativas 
de aprendizagens, 
permeadas pelo lúdico, 
pela socialização, pelo 
desenvolvimento 
neuropsicomotor e 
intelectual, possibilitando 
uma evolução global de 
cada criança.

Na etapa do Ensino 
Fundamental, a PPC está 
centrada na 
alfabetização, ou seja, no 
mundo da leitura, escrita e 
cálculos matemáticos, 
sem, contudo, abandonar 
a estimulação das áreas 
do desenvolvimento 
(cognitiva, psicomotora e 
sócio afetiva) e as 
atividade lúdicas e de 
socialização, para que a 
integralidade do estudante 
seja respeitada, bem 
como seu direito de ser 
criança, como  orientam 
os documentos legais 
vigentes, considerando o 
tempo e ritmo próprios de 
cada estudante, 
público-alvo da Educação 
Especial.

Na Educação de Jovens e 
Adultos é preciso lembrar 
de que é tarefa do professor 
encontrar caminhos para 
inseri-los no mundo do jovem 
e adulto, contextualizando 
suas atividades com 
palavras, filmes, textos e 
demais recursos 
pedagógicos, para que eles 
possam sentir-se 
descobridores e 
pertencentes a uma nova 
fase de suas vidas, onde o 
estudo, as ocupações 
laboriosas e o lazer já não 
são mais o reflexo das 
brincadeiras infantis, mas 
lhes apresenta um novo e  
maravilhoso mundo que lhes 
permitem maior participação 
e empoderamento, desde a 
aquisição de um  linguajar 
mais apropriado, até a 
mudança de hábitos e 
costumes. 



PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR

Deve estar em consonância com a BNCC e também o disposto no Referencial Curricular, com a 

estimulação das áreas do desenvolvimento.

BASE NACIONAL 
COMUM  CURRICULAR 

(BNCC)

A Base Nacional Comum 
Curricular -  BNCC - define o 
conjunto de  aprendizagens 
essenciais que todos os  
estudantes devem desenvolver 
ao  longo da Educação Básica em 
todas as  escolas do país.

REFERENCIAL CURRICULAR 
DO  PARANÁ: PRINCÍPIOS, 
DIREITOS  E ORIENTAÇÕES

O Referencial Curricular do 
Paraná  segue a estrutura da 
BNCC, ressaltando  o contexto 
paranaense no currículo.

O objetivo deste documento é  
estabelecer direitos de 
aprendizagens a  todos os 
estudantes do Estado em uma  
perspectiva de equidade. Além 
disso, visa a garantir  as condições 
necessárias para que as  
aprendizagens se efetivem na 
Educação  Infantil e no Ensino 
Fundamental - Anos  Iniciais e 
Finais.

PROPOSTA CURRICULAR NA 
DIMENSÃO DA ESCOLA 

ESPECIALIZADA

Tomou como base os conjunto de 
aprendizagens essenciais que os 
estudantes devem desenvolver, 
voltando-se para as 
especificidades dos estudantes 
da Escola Especializada. 
É importante lembrar-se que, 
mesmo tendo como base um 
referencial sequencial de 
conteúdos, é responsabilidade do 
professor utilizá-lo de forma 
comedida, pois não se trata de 
um documento engessado e/ou 
rígido, pelo contrário, é flexível de 
forma a oportunizar o 
aprendizado de cada estudante.



DOCUMENTOS NORTEADORES DA AÇÃO PEDAGÓGICA

Então, no que devemos nos basear para organizarmos nosso planejamento?

PDT

PPP -
PROJETO 
POLÍTICO

PEDAGÓGICO

BNCC - 
BASE NACIONAL 

COMUM 
CURRICULAR 

REFERENCIAL 
CURRICULAR DO  

PARANÁ: 
PRINCÍPIOS, 
DIREITOS  E 

ORIENTAÇÕES 

PROPOSTA 
CURRICULAR NA 

DIMENSÃO DA 
ESCOLA 

ESPECIALIZADA 



Pensando em atividades de ação diagnóstica, 

selecionamos alguns exemplos realizados em 

escolas especializadas nas diferentes etapas 

de ensino. Vamos assistir?

MÃO NA MASSA



Com base nos vídeos assistidos:

1. Reúnam-se em pequenos grupos.
2. Escolham  uma das atividades assistidas.
3. Analisem se a atividade está de acordo com:

ATIVIDADE 1

Conteúdos da 
BNCC

Proposta 
Curricular na 
Dimensão da 

Escola 
Especializada

Está de acordo 
com a etapa 

ofertada?

Traz subsídios 
para o 

professor sobre 
a 

aprendizagem?

Norteia futuros 
planejamentos?



Analisando de forma diagnóstica:

Agora que assistimos aos vídeos e analisamos em grupo, vamos registrar as 
informações nos campos:

Qual atividade foi analisada pelo grupo?

Descreva a atividade.

É possível verificar quais conhecimentos 
prévios os estudante necessitam para  
desenvolver a atividade proposta? 
Descreva-os.

CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE 1



A atividade lúdica, com múltiplas facetas e 

possibilidades, é uma ferramenta facilitadora da 

aprendizagem em qualquer etapa de ensino. A partir 

dela e de sua aplicabilidade é possível perceber as 

lacunas de aprendizagem a serem resgatadas de 

modo a nortear futuras ações pedagógicas.

CONCLUINDO



Desta forma, o plano de trabalho docente define a sequência de trabalho pedagógico a ser 
desenvolvido durante o ano letivo, servindo como documento norteador do plano de aula e plano de 
atendimento individualizado – PAI.

PTD é o registro como o professor:

RETOMANDO

PENSA EM FAZER

COMO FAZER

QUANDO FAZER

COMO QUE FAZER

Plano de Aula e Plano de Atendimento Individualizado – PAI eficientes



AGENDA DO DIA 04/02/2020

MOMENTO 1 (4h) MOMENTO 2 (4h)

Análise dos documentos norteadores 

(material de apoio).

Planejamento da ação diagnóstica (para 

os primeiros 15 dias letivos).

AGENDA – 2º DIA – 04/02



AÇÃO – DIA 04/02/2020 - MANHÃ TEMPO 

SUGERIDO

1. Análise dos documentos Norteadores/Material de apoio. 4h

AÇÃO – DIA 04/02/2020 - TARDE TEMPO 

SUGERIDO

2. Planejamento da Ação Diagnóstica. 4h

AGENDA – 2º DIA – 04/02



Elaboração

Agora que já retomamos como estão estruturados os 

documentos que  norteiam o trabalho docente, é hora de 

elencarmos os objetivos de aprendizagem essenciais para que 

o nosso estudante avance no processo de aprendizagem.

AÇÕES - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA



Elaboração

AÇÕES - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Liste 
objetivos e 

expectativas.

APOIO
Caderno 

Volume 4 - 
PPC.

O objetivo central desta atividade é identificar quais conhecimentos e 

objetivos de  aprendizagem são essenciais para que os estudantes 

tenham possibilidades de progredirem  em suas aprendizagens 

durante o ano letivo.

Reflita...

O que você, professor, 
pode oportunizar aos  

estudantes?



Elaboração

Para planejar a avaliação diagnóstica, lembre-se de refletir sobre:

O QUE?

AÇÕES - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

O QUE?

Conteúdos essenciais.

POR QUÊ?
Objetivos e expectativas de 

Aprendizagem a serem alcançados.

COMO?
Encaminhamentos metodológicos 

e recursos didáticos.



MATERIAL DE APOIO

REFERENCIAL CURRICULAR DO 
PARANÁ

REFERÊNCIAS CURRICULARES 
PARA AS ESCOLAS 

ESPECIALIZADAS DO ESTADO DO 
PARANÁ

DIAGNÓSTICO DOS OBJETIVOS 
DE APRENDIZAGEM 

ESSENCIAIS

CURRÍCULO DA REDE ESTADUAL 
PARANAENSE.

PROPOSTA CURRICULAR PARA AS ESCOLAS 
ESPECIALIZADAS/ PARECER – 

CEE/CEIF/CEMEP nº 07/2014 e Parecer 
CEE/Bicameral nº 128/18.

DE ACORDO COM OS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO E OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM.



PARECER – CEE/CEIF/CEMEP 07/2014 e Parecer CEE/Bicameral nº 128/18.

MATERIAL DE APOIO

Quais conteúdos são essenciais? O que é essencial em cada etapa de 
ensino?

Fazer uma leitura da 
Ata do último  
Conselho de Classe 
e/ou dos relatórios 
dos estudantes de 
sua turma (2020), 
observando seus 
progressos, suas 
potencialidades e 
necessidades.

Como base no 
documento -  
Referências 
Curriculares para as 
Escolas 
Especializadas - 
analisar: O que é 
fundamental na 
aprendizagem dos 
estudantes? O que é 
indispensável na sua 
formação?

Quais são os 
conteúdos que 
precisam ser 
retomados e/ou 
enfatizados para que 
o estudante progrida 
na sua 
aprendizagem?

Neste momento, 
considera-se 
importante também a 
leitura do Plano de 
Atendimento 
Individualizado - PAI, 
do ano anterior, para 
observar as 
propostas feitas e 
verificar quais 
objetivos foram 
atingidos e quais 
deverão ser 
propostos 
novamente. 



PARECER – CEE/CEIF/CEMEP 07/2014 e Parecer CEE/Bicameral nº 128/18

 PLANEJAMENTO DA AÇÃO DIAGNÓSTICA

A partir da análise, refletir quais conteúdos são essenciais para a aprendizagem do 
estudante, ou seja:

● Quais objetivos e conteúdos o estudante precisa ter domínio para prosseguir em 
seu desenvolvimento durante o ano letivo de 2020? 

● Não esquecer que na Escola 
Especializada trabalha-se com 
duas linhas curriculares.

● Currículo Formal; e
● Currículo Funcional.

Pensar, inclusive, no que diz respeito 
aos conteúdos necessários para a 
realização das atividades da vida 

autônoma.



 PLANEJAMENTO 

Professor, chegou a 

hora de pôr a mão na 

massa!

Vamos planejar!

Elaborar um plano de ação pedagógica que será 
aplicado na primeira quinzena do ano letivo, com 
ênfase em sequências didáticas que possibilitem 
a avaliação diagnóstica do estudante.



Socialização e Fechamento da  Atividade

 FECHAMENTO



http://www.questionario.seed.pr.gov.br/index.php/674782?lang=pt-BR 

 AVALIAÇÃO

http://www.questionario.seed.pr.gov.br/index.php/674782?lang=pt-BR



