
Plano de trabalho para a criação dos grupos de apoio 
 

Conteúdos que 

podem ser 

discutidos com 

os professores 

Ação ou encaminhamentos que 

deverão ser feitos a partir da 

discussão sobre cada conteúdo 

 

Pessoas que devem 

ser envolvidas 

 

Responsáveis 

- Utilização de 
registros que 
revelem as 

aprendizagens dos 

alunos ao longo do 
semestre. 

- Definição de instrumentos de avaliação 
a serem utilizados pelos professores. 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 
Professores 

Formadores 
Professores 

- Identificação dos 
progressos de cada 
aluno em relação à 

classe e a ele 
mesmo. 

- Definição de expectativas de 
aprendizagem para cada série/ciclo; 

critérios para aprovação/reprovação. 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 

Professores 

Formadores 

Professores 

- Realização de reuniões de formação 
que favoreçam a compreensão dos 

processos de aprendizagem da leitura e 
da escrita. 
- Reuniões entre professores de 
diferentes séries para a elaboração 
conjunta dos planos semestrais. 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 
Professores 

Formadores 

- Identificação de 
alunos que 

necessitam de 

ajuda adequada 
para que 

continuem 
avançando. 

- Estabelecimento de critérios para o 
encaminhamento de alunos para grupo 
de apoio. 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 
Professores 

Formadores 
Professores 

- Reuniões entre professores de 
diferentes séries para que os alunos que 

necessitam de ajuda continuem 

aprendendo no ano seguinte.  

Gestão Pedagógica / 

Formação de 
Professores 

Formadores 

- Reuniões que promovam a articulação 
do trabalho realizado nas classes 
regulares e nos grupos de apoio 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 
Professores 

Formadores 

Diretores 

- Seleção dos conteúdos a serem 

trabalhados com os alunos que precisam 
de ajuda. 
- Seleção de conteúdos a serem 
trabalhados com os professores que 
trabalharão nos grupos de apoio. 

 

Gestão Pedagógica / 
Formação de 
Professores 

Formadores 

 

Conteúdos que 

podem ser 

discutidos com os 

professores 

Ação ou encaminhamentos que 

deverão ser feitos a partir da 

discussão sobre cada conteúdo 

 

Pessoas que devem 

ser envolvidas 

 

Responsáveis 

- Utilização de 
registros que revelem 
as aprendizagens dos 
alunos de diferentes 

séries de uma mesma 
escola. 

- Definição dos dados que devem ser 
compartilhados com toda a escola 
(gráficos, registros de algumas produções 

dos alunos, controle de freqüência...). 

Gestão Pedagógica 
Formadores 
Diretores 

- Identificação das 
condições oferecidas 

pela escola e 

estabelecimento de 
relação com os 

resultados obtidos. 

- Realização de reuniões coletivas, 

periódicas para a avaliação do trabalho 
realizado, das condições oferecidas pela 
escola.  

Gestão Pedagógica Formadores 

Diretores 

- Institucionalização de horários de estudo 
e planejamento na própria escola (tanto 
dos professores das classes regulares, 

quanto os que trabalharão nos grupos de 
apoio). 

Gestão Pedagógica Diretores 
Formadores 

 



- Reorganização dos espaços da escola a 

fim de dar condições de trabalho aos 
professores e alunos. 

Gestão do espaço físico Diretores 

- Estabelecimento de prioridades para 
aquisição de material didático, ampliação 

do acervo da biblioteca... 

Gestão de materiais e de 
recursos financeiros 

Diretores 

- Identificação das 
turmas / séries que 
apresentam maiores 

índices de repetência, 
de alunos não 

alfabetizados e/ou em 
defasagem idade/ 

série. 

- Mapeamento dos alunos de cada turma/ 
série: quantos são ‘recém-chegados’, 
quantos são da mesma escola desde as 

séries iniciais, quantos contam com maior 
ou menor apoio das famílias... 

Gestão Administrativa 
Gestão Pedagógica 

 

Diretores 

- Elaboração de planos de ação para 
corrigir rotas de trabalho: criação de 
grupos de apoio para os alunos que 

precisam de ajuda para continuar 
avançando. 

Gestão Pedagógica Formadores 
Diretores 

- Estabelecimento de critérios para a 
formação de turmas e atribuição de classe 
/ lotação de professores com perfil 
adequado para trabalhar com uma 

determinada série. 

Gestão Pedagógica 
Gestão de recursos 

humanos 

Formadores 
Diretores 

- Contratação / remanejamento / extensão 
de carga horária para professores que 
trabalhem com alunos que necessitam de 
ajuda. 

Gestão de recursos 
humanos e financeiros 

Diretores 
Secretaria 

- Organização do espaço físico, carga 
horária, organização dos alunos para a 
realização dos grupos de apoio. 

Gestão do espaço físico Diretores 

- Utilização de estratégias que promovam a 
participação dos pais em diferentes 

atividades (colaboração em projetos 

desenvolvidos nas diferentes séries, 
reuniões para comunicar os avanços dos 
alunos...) 

Gestão Pedagógica Diretores 
Formadores 

Professores 



 

 

 

 

 

 

Conteúdos que 

podem ser 

discutidos com os 

professores 

Ação ou encaminhamentos que 

deverão ser feitos a partir da 

discussão sobre cada conteúdo 

 

Pessoas que devem 

ser envolvidas 

 

Responsáveis 

- Utilização de 
registros que 
revelem as 

aprendizagens dos 
alunos de 

diferentes séries / 
de diferentes 

escolas da rede. 

- Definição dos dados que devem ser 

compartilhados periodicamente com a 
secretaria (gráficos, registros de 
acompanhamento dos alunos, controle 
de frequência). 

Gestão Pedagógica 
Formadores 
Diretores 
Secretaria 

- Identificação das 
condições 

oferecidas pela 
rede e 

estabelecimento de 

relação com os 
resultados obtidos. 

- Institucionalização de horários de 
estudo e planejamento na própria 
escola. 

Gestão Administrativa 

Gestão Financeira 
Secretaria 

- Definição da concepção de ensino da 
rede. 

Gestão Pedagógica 
Secretaria 

Formadores 

- Organização de esquemas de 
acompanhamento do trabalho dos 

professores pelos formadores. 

Gestão Pedagógica 
Gestão Administrativa 

Secretaria 

- Organização do acompanhamento do 

trabalho dos diretores pelos técnicos da 
secretaria / secretário de educação. 

Gestão Pedagógica 

Gestão Administrativa 
Secretaria 

- Estabelecimento de prioridades para 

aquisição de material didático, ampliação 
dos acervos das bibliotecas, 
equipamentos, recursos tecnológicos das 
escolas... 

Gestão de materiais e 
de recursos financeiros 

Secretaria 
Diretores 

- Ampliação / adequação dos espaços 

físicos das escolas a fim de dar 
condições de trabalho aos professores e 
alunos. 

Gestão do espaço físico 
/ de recursos 
financeiros 

 

- Manutenção / intensificação de ações 
que já fazem parte do projeto 
pedagógico da rede e que geraram bons 

resultados (ao invés de ficar “correndo 

atrás de novas soluções”). 

Gestão Pedagógica 
Secretaria 
Diretores 

Formadores 

- Identificação das 
séries/escolas que 

apresentam 
maiores índices de 

repetência, de 
alunos não 

alfabetizados ou em 
defasagem idade-

série. 

- Investimento na formação de diretores 

e de formadores; 
 

 

Gestão Pedagógica 
 

Secretaria 

- Remanejamento / substituição de 
diretores, formadores ou professores; 
 

Gestão Administrativa 
Gestão de recursos 

humanos 
Secretaria 

- Criação de estratégias emergenciais 
para os alunos que precisam de ajuda 
para continuar avançando (ex.: grupos 
de apoio). 

Gestão Pedagógica 
Secretaria 

Formadores 

- Contratação / extensão de carga 

horária para professores que trabalharão 
com alunos que necessitam de ajuda. 

Gestão Financeira 

Gestão de recursos 
humanos 

Secretaria 

- Intensificação das ações de formação 

de professores alfabetizadores / de Ed. 
Infantil. 

Gestão Pedagógica Secretaria 

- Estabelecimento de metas para a rede 
(evolução dos índices) 

Gestão Pedagógica 
Secretaria 

Formadores 


