


ESTUDO E PLANEJAMENTO 2º dia 

Olá, Equipe Pedagógica!

Iniciaremos mais um ano de intenso trabalho. Para darmos início, acreditamos que você 

é a pessoa certa para conduzir os trabalhos da oficina!

Nesta apresentação, vamos explicar com maiores detalhes como se dará essa ação, 

auxiliando, assim, seu trabalho.

Qualquer dúvida, conte conosco!

Bom trabalho a todos e todas!! 



ESTUDO E PLANEJAMENTO 2º dia 

●

●

●

●



BOAS-VINDAS

O talento vence jogos, mas só o trabalho em 
equipe ganha campeonatos.

Mediador: Sugerimos iniciar as atividades, valorizando cada professor, o papel de cada um, 
enfatizando o trabalho em equipe para alcançar o mesmo objetivo: a aprendizagem de todos 
os  estudantes. 

Cada u
m é p

eça
 

fun
dam

ental!



PLANEJAMENTO

Mediador: É importante retomar sobre a importância do planejamento na prática docente. O ato 
de planejar e replanejar precisa ser constante no trabalho do professor, pois essa ação 
contribui para o processo de aprendizagem dos estudantes. Destacar que a falta do 
planejamento pode implicar em uma prática docente incoerente.



PLANEJAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=yBlhPBoW7kk

Mediador: Utilizar o vídeo para refletir sobre a necessidade de planejar e de 
buscar outras alternativas, de acordo com as necessidades da turma e de 
cada estudante.

https://www.youtube.com/watch?v=yBlhPBoW7kk
http://www.youtube.com/watch?v=yBlhPBoW7kk


PLANEJAMENTO

Professor,

o planejamento pode transformar seu trabalho docente!

                    
          
           Mediador: Ressaltar que todas as ações no espaço escolar precisam ser planejadas. É por 

meio de planejamento bem elaborado, e depois executado,  que garantimos uma educação 
de qualidade que atenda as necessidades dos nossos estudantes. 



Planejamento e Referencial Curricular do Paraná

Professor,  pense:

Você conhece o Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações?

Qual é a importância do RCP no planejamento?

Qual o papel do professor no processo de implementação?

                                    

Mediador: Você deve instigar os docentes a colocar suas principais 
dúvidas com relação ao referido documento para que, durante as 
atividades de estudo e planejamento, as mesmas possam ser sanadas.

                                                                                                                                         



    
Planejamento e a Transição 

Mediador: A partir desses slides trataremos da transição dos alunos da Ed. Infantil para os 
Anos Iniciais. É importante que você instigue o diálogo sobre essa questão, explicitando o 
impacto que essa transição causa nos estudantes e quais medidas cabem à escola para 
minimizá-los.



Mediador: Discutir quais práticas de transição já são realizadas e quais realmente fazem a 
diferença.
Questionar a função de cada etapa e, principalmente, retomar os conceitos de criança e 
infância, para que se compreenda quem é esse estudante que está chegando ao ensino 
fundamental e quais as suas necessidades.

   
 Planejamento e a Transição 



O primeiro texto aborda 
questionamentos relevantes que 
perpassam as principais 
dificuldades das crianças nos 
momentos de mudanças; já os 
textos das reportagens trazem 
sugestões para a transição.

Mediador: É importante 
que você faça a leitura 
prévia e providencie 
cópias dos textos aos 
participantes. No 
momento das 
discussões, resgate 
trechos desses 
documentos.

    Planejamento e a Transição na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental



Após a reflexão coletiva e aproveitando os pontos básicos para a transição, os 
participantes deverão formar grupos para elaboração de um Plano de Ação de 
transição exequível, que auxilie a instituição escolar nesse processo. 

Mediador: Exemplificar com algumas ações positivas já realizadas, pela 
escola ou por outras escolas, para servirem como direcionamento.

 
   Planejamento e Transição 



Mediador: O momento agora é 
de planejar ações para 
transição. Lembrando que as 
mesmas devem ser reais, ou 
seja, possíveis de serem 
executadas e que tenham 
impacto positivo na 
aprendizagem.

    
Planejamento e a Transição 



Desafios e Possibilidades para o 
Planejamento de 2020

Socialização

REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ

Mediador: Nesse slide, você deve, junto 
aos docentes, levantar os principais 
desafios para colocar em prática os 
documentos orientadores na elaboração 
do planejamento e também na prática 
pedagógica.



Professores...

Você sabe quais são esses elementos?

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Mediador: Antes de apresentar os slides a seguir, que mostrarão os outros 
documentos para a organização do trabalho docente, instigue os participantes a 
relatarem os elementos que fazem parte da Organização do Trabalho Docente.



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Mediador: É importante 
que você retome os 
documentos, fazendo 
pequenos apontamentos 
sobre cada um.

Mediador: Destacar 
que a Organização 
do Trabalho 
Pedagógico requer 
um olhar sobre a 
escola, sobre a 
legislação, sobre o 
planejamento, sobre 
os conhecimentos (a 
organização 
curricular), sobre a 
relação entre 
professores e 
alunos, sobre a 
gestão, sobre a 
avaliação, etc.

ELEMENTOS DA 
ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 
DOCENTE

Legislação

Contexto 
Escolar

Dados das 
Avaliações 
Externas

Metodologias 
Diferenciadas

Dez 
Competências 

Gerais da 
BNCC

Livro 
Didático/ 

Material de 
Apoio

Gestão de 
Sala de Aula

Avaliações 
Externas

Documentos 
Orientadores



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

INDICADORES
DE APRENDIZAGEM

 
Mediador: Propiciar 
aos professores um 
momento de reflexão, 
demonstrando que o 
trabalho docente 
baseia-se em alguns 
elementos.

O planejamento é uma etapa 
decisiva para orientar a prática 
pedagógica. Para a sua 
elaboração é necessário:
- conhecimento da legislação e 
dos documentos que orientam 
o currículo;
- conhecimento dos recursos 
disponíveis na escola;
- noção do conhecimento 
prévio dos alunos sobre o 
conteúdo abordado;
- articulação entre a teoria e a 
prática;
- utilização de metodologias 
que auxiliem no processo de 
ensino-aprendizagem;
- sistematização das 
atividades com o tempo;
- flexibilidade;
- realização de pesquisas 
buscando diferentes 
referências;
- elaboração de aulas de 
acordo com o contexto escolar 
e com a realidade sociocultural 
dos estudantes.

INDICADORES DE 
APRENDIZAGEM

REFERENCIAL 
CURRICULAR DO 

PARANÁ, 
DOCUMENTOS 

ORIENTADORES E 
LEGISLAÇÃO

COMPETÊNCIAS 
GERAIS (BNCC)

GESTÃO DE SALA DE AULA/ 
METODOLOGIAS 

DIVERSIFICADAS/ OUTRAS 
POSSIBILIDADES DE ENSINO

CONTEXTO ESCOLAR/ 
RECURSOS/ LIVRO DIDÁTICO/ 

MATERIAL DE APOIO

APRENDIZAGEM 
DO ESTUDANTE



DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
Mediador: Trabalhar as 10 
competências, utilizando os slides de 
apoio, e fazer a dinâmica com as 
imagens.



  DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC 

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk

Mediador: Assistam ao vídeo que explica sobre as Dez Competências como foco no 
desenvolvimento humano. Destaque que a efetivação do currículo precisa estar atrelada ao 
desenvolvimento do conhecimento, de habilidades e atitudes. Sugira que os professores 
façam anotações sobre o vídeo, refletindo sobre  o trabalho desenvolvido. Converse sobre as 
anotações realizadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk
http://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk


ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Já vimos que 2020 será um ano de grandes desafios. Por isso, precisamos 
ajudar nossos professores a superá-los.

As atividades deste segundo momento têm como objetivos principais:

● Comparar os documentos curriculares;
● Observar as mudanças;
● Atentar-se a possíveis lacunas que podem prejudicar a aprendizagem dos 

estudantes.

Mediador, 



PLANEJAMENTO DOCENTE

Mediador: Proponha que os professores conheçam estes documentos, visto que eles norteiam 
o trabalho docente.



PLANEJAMENTO DOCENTE



PLANEJAMENTO DOCENTE



PLANEJAMENTO DOCENTE



PLANEJAMENTO DOCENTE

Mediador: Independente de qualquer que seja a estrutura utilizada pelo 
professor ao planejar, ele deve pautar-se nos questionamentos destacados.
Enfatize essas questões... 



MÃO NA MASSA

Mediador: O momento agora é de retomar tudo que já foi estudado para colocar em prática 
na elaboração do plano de aula.



PLANEJAMENTO DOCENTE

Mediador: Neste momento os professores podem apresentar os planos de aula. A troca de 
experiências proporciona entender as ações planejadas e buscar estratégias para aprimorar 
o processo de ensino-aprendizagem. 



PLANEJAMENTO DOCENTE Fechamento



PLANEJAMENTO

 
Pense nisso e apoie seus estudantes! 




