
           Prezadas Equipes Gestoras e Professores(as), 

Este ano de 2020 está sendo um ano de muitos desafios. Em meio a

pandemia do COVID19, que trouxe a necessidade do distanciamento social,

fomos impelidos a  encontrar  meios  eficazes de desenvolver  o  processo de

ensino-aprendizagem. Nesse processo, a atuação e o engajamento de todos

foi  muito  importante  para  que  pudéssemos garantir  que nossos estudantes

continuassem seu processo de escolarização.

Estamos nos aproximando do término do ano letivo e o Dia de Estudo e

Planejamento é um momento estratégico para planejarmos ações possíveis e

exequíveis a partir da análise dos dados consolidados sobre o rendimento dos

estudantes,  garantindo  a  aprendizagem  dos  conteúdos  essenciais  para  o

sucesso e a continuidade de sua trajetória escolar.

Para tanto, serão realizados dois momentos: um destinado a análise dos

dados de rendimento e outro de elaboração de Planos de Nivelamento. 

No  primeiro  momento  da  formação,  professores  e  pedagogos  se

reunirão de forma virtual e discutirão sobre os dados de aprendizagem das

suas escolas, com o objetivo de traçar as ações necessárias para superar as

dificuldades encontradas. 

No  segundo  momento,  cada  escola  deverá  direcionar  os  trabalhos

conforme as especificidades do seu atendimento. As  escolas regulares e as

que também ofertam  educação profissional terão os estudos voltados para o

Plano  de  Nivelamento.  Terão  como  objetivo  elaborar  instrumentos  de

diagnóstico  que  são  necessários  para  identificar  quais  são  os  conteúdos

essenciais  que precisarão ser  retomados,  visando garantir  a  progressão no

processo de escolarização. 

Os profissionais da Educação de Jovens e Adultos, Escolas que ofertam

Educação Profissional, Escolas em Tempo Integral, Escolas do Campo/Ilhas e

a  equipe  de  trabalho  das  Escolas  Multianos,  seguirão  os  mesmos

direcionamentos, porém considerando as características de cada modalidade. 

Contamos com a colaboração e a participação de todos os Profissionais

da Educação para que juntos consigamos atingir nossos objetivos: melhoria da

aprendizagem e da aprovação e redução do abandono.

Bom trabalho!


