
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
INÍCIO DAS FORMAÇÕES COM DIRETORES, 
COORDENADORES E EQUIPES TÉCNICAS 
PEDAGÓGICAS DAS SECRETARIAS

A formação das equipes de gestão deve 
começar logo após a publicação da 
proposta curricular da rede. Janeiro é a 
data limite, pois esta equipe precisa estar 
preparada para que sejam multiplicadores 
da formação de professores nas escolas e 
para conduzir os momentos de revisão do 
PPP, alinhado à BNCC.

INÍCIO DAS FORMAÇÕES COM PROFESSORES
REVISÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS 
PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS

A revisão do PPP deve acontecer no início 
do ano envolvendo a comunidade escolar, 
considerando as mudanças da Base nas 
novas referências curriculares.
A formação dos professores é necessária: 
além dos ajustes nos conteúdos de certas 
áreas, com a Base, muda também a maneira 
de trabalhar o desenvolvimento das 
capacidades e das habilidades dos alunos. 
A formação pode acontecer nos espaço 
coletivos, integrando todas as escolas da 
rede e deve acontecer em cada escola, pois 
é lá, ao pensar no PPP, que serão definidas 
as necessidades formativas específicas dos 
professores. 

IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO NAS 
SALAS DE ALULA, ALINHADOS À BNCC
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO 
TRABALHO NAS ESCOLAS

A implementação do currículo deve acontecer 
desde no início do ano, junto à formação de 
professores. Os gestores, principalmente o 
coordenador pedagógico, devem acompanhar 
este trabalho na sala de aula. Eles atuam 
como parceiros do professores, apoiando a 
implementação de cada ação.

ABRIL MAIO JUNHO

JULHO AGOSTO SETEMBRO
REORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA 
ESCOLA OU REDE DE ENSINO

Caso a rede já possua um material didático, 
este é o momento de revisá-lo. Deve-
se analisar que mudanças precisam ser 
feitas no material para que ele possa estar 
alinhado ao novo currículo.
Para as redes que ainda não têm material, é 
a oportunidade para desenvolvê-lo. 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DEFINIÇÃO E ELABORAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS 
DOS ALUNOS

Paralelamente à reorganização dos 
materiais é necessário pensar nos 
instrumentos de avaliação. Além disso, a 
equipe da Secretaria precisa acompanhar 
e apoiar o processo, garantindo que o 
trabalho irá acontecer nas escolas. 
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