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Projeções de aprendizagem - 1º semestre de 2015 

 

Reunião geral e supervisões por série do mês de ___________________________ 

Data da 

reunião  

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos da 

reunião geral 

HTPC 

Conteúdos das reuniões de supervisão por série nas 

semanas após a reunião HTPC geral  

 

    

    

 

Exemplo do meu plano de formação dos professores para março/abril de 2015 

Projeções de aprendizagem - 1º semestre de 2015 - HTPC 

Foco – Situações didáticas de escrita e Resolução de problemas – campo aditivo 

Reunião geral e supervisões por série de Março/abril – 1º ao 5º ano 

Objetivos de aprendizagem  Conteúdos da reunião geral Supervisões por série - Estratégias  Conteúdos  

 Analisar os dados 

dos alunos do 

semestre/ano 

anterior para 

identificar os 

indicadores de 

aprendizagem e as 

necessidades de 

aprendizagem dos 

alunos para o 

semestre 

  Data: ___/___/___ 

Organização do Plano semestral 

de Língua Portuguesa 

 Análise do plano anual dos 

alunos; 

 

 Análise do consolidado das 

aprendizagens dos alunos no 

contexto do projeto didático e 

das modalidades 

organizativas de Língua 

Portuguesa. 

 

- Indicadores de aprendizagens (o 

que sabem e o que precisam 

aprender) 

 

- Seleção de conteúdos de 

leitura/escrita e comunicação oral 

 

- Acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos 

(diagnóstico de escrita) 

 Analisar aspectos 

notacionais e 

discursivos nas 

produções dos 

alunos após início 

das atividades do 

Projeto de Língua 

Portuguesa 

Data: ___/____/____ 

Produção de texto 

     DIAGNÓSTICO DE ESCRITA  

  

      

 Realizar reuniões de análise 

de escrita por ciclo e 

discussão sobre o que os 

alunos sabem e o que 

precisam aprender em 

relação aos aspectos 

notacionais e discursivos. 

 

- O que os alunos sabem e o que 

precisam aprender, identificando 

as reais necessidades de 

aprendizagem dos alunos na 

prática de escrita. 

 

- Análise de produções dos alunos 

com indícios de necessidades de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar o foco notacional 

e discursivo para, com base 

nisso, organizar atividades de 

análise linguística dentro do 

contexto das modalidades 

organizativas (projetos, 

atividades habituais, 

sequências didáticas). 

 

 Grupo de apoio: professores 

regentes fazem análises das 

produções dos alunos e 

realizam uma primeira 

seleção de possíveis 

indicações de alunos para os 

grupos de apoio (prática de 

escrita). 

aprendizagem.  

 

- Organização da rotina – 

modalidades organizativas. 

 

- Conteúdos: produção de texto, 

grupo de apoio. 

 

 

 

 

 

 Identificar os tipos 

de problemas que 

devem fazer parte 

do plano de 

formação dos alunos 

– campo aditivo. 

Data: ____/____/___ 

Campo aditivo – análise e 

seleção de problemas 

 

 Após a reunião geral, 

organizar por série com os 

professores os tipos de 

problemas que serão 

trabalhados no 1º bimestre 

dentro do campo aditivo. 

 Ajudar os professores a 

selecionar os tipos de 

problemas que devem ser 

trabalhados dentro do campo 

aditivo. 

- Planejamento de resolução de 

problemas. 

 

- Rotina.  

 

- Tipos de problemas do campo 

aditivo. 

 

 


