
Plano de trabalho para a formação dos professores 

Data Horário Local Participantes Atividade 

De 10/03 a 
12/03 

 Verp. e Mat. Escola Formadores, 
alunos e 
professores 

Realização do primeiro 
diagnóstico para seleção 
dos alunos que 
participarão dos grupos 
de apoio. 

De 13 a 19/03 Verp. e Mat. Escola Formadores e 
Professores 

Análise das produções 
dos alunos do 1º 
diagnóstico (primeira 
lista dos alunos que farão 
parte dos grupos). 
Entregar a listagem dos 
alunos por série para a 
coordenadora no dia 
19/03. 

De 24 e 27/03  Escola Secretária / 
diretores e 
formadores 

Levantamento das 
necessidades por escola 
e contratação dos 
professores que 
trabalharão nas classes 
de apoio. 

De 28/03 a 
01/04 

Verp. e Mat. Escola Professores e 
formadores 

Aplicação do 2º 
diagnóstico nos alunos 
selecionados para 
avaliação e seleção oficial 
daqueles que formarão 
as classes de apoio. 

De 02 a 04/04 Verp. e Mat. Escola Formadores Entregar para a 
Secretaria os resultados: 
quantos alunos por série; 
os grupos os alunos 
necessitam participar 
(Grupo de alfabetização 
ou Grupo das Práticas de 
Leitura e Escrita). 

05/04 Verp. e Mat. 
8h às 11h 
13h ás 17h 

Casa do 
Professor 

Formadores e 
professores 

1ª reunião com os 
professores dos grupos 
de apoio (grupo de 
alfabetização e grupo de 
práticas de leitura e 
escrita). Apresentação da 
proposta de trabalho. 
 – Encaminhamento das 
atividades no período de 
14/04 a 30/04. 

De 07 a 12/04 Cada escola 
define 

Escola Diretores, 
formadores e 

1ª reunião na escola com 
os pais para 



pais apresentação do 
trabalho e do professor 
que trabalhará com as 
crianças.  

10/04 Vespertino Casa do 
Professor 

Formadores 1ª Reunião com 
formadores para 
orientações de 
acompanhamento dos 
grupos de apoio e 
organização do 
cronograma de reuniões 
com professores. 

14/04  Escola Professores e 
alunos 

Início das Atividades com 
os Grupos de Apoio nas 
escolas. 

 
Vespertino  
13h 

Casa do 
professor 

Formadores 2ª Reunião para 
discussão da atividade 
que será filmada em um 
dos grupos. 

16/04  
Vespertino  
13h 

Casa do 
professor 

Formadores e 
professores das 
Classes de Grupo 
de apoio 

Reunião extra – 
Formador e professor 
planejam a atividade que 
será filmada. 

17/04 ou 18/04 Matutino Escola Formadores e 
professores 

Aplicação e filmagem da 
atividade planejada com 
o professor em uma das 
classes. Formadores 
acompanham e escrevem 
relatórios. 

18/04 Vespertino  
 

Casa do 
Professor 

Formadores e 
professores de 
apoio 

2ª reunião com 
professores de apoio 
para orientações de 
acompanhamento e 
planejamento das 
atividades do período de 
05/05 a 17/05 e 
planejamento de uma 
nova avaliação 
diagnóstica. 

De 22 a 24/04   Formadores Formadores escrevem 
relatório de observação 
da atividade gravada. 
Entregar 24/04. 
 

De 28 a 29/04  Escola Professores de 
apoio 

Aplicação da 1ª atividade 
diagnóstica após o início 
das atividades e 
elaboração de relatórios. 

 


