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Com o objetivo de nortear as práticas pe-
dagógicas das escolas que atendem os es-
tudantes em situação de defasagem idade 
ano no Ensino Fundamental da rede pública 
de ensino do Distrito Federal, a Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal - 
SEEDF apresenta a Orientação Pedagógica 
do Programa para o Avanço das Aprendiza-
gens Escolares (PAAE). 

Com o intuito de fortalecer as ações já 
realizadas para a redução da defasagem 
escolar e dando continuidade às políticas 
de correção de fluxo adotadas pela Secre-
taria de Estado de Educação do DF, foi ins-
tituído um Grupo de Trabalho1 para avaliar a 
viabilidade de reestruturação do programa. 
A fim de manter a oferta do atendimento 
de correção de fluxo, o Conselho de Edu-
cação do Distrito Federal aprovou a prorro-
gação da vigência do PAAE para o ano de 
2019, conforme Parecer CEDF nº 171/2018, 
homologado pela Portaria SEEDF nº 
316/2018, datada de 10/10/2018. A referi-
da prorrogação suscita a complementação 

1) Grupo de Trabalho foi instituído pela Portaria nº 172 
de 20 de junho de 2018
Janaína Vieira Pinto (SUBEB - coordenadora do GT)
Antônio Carlos de Rezende Filho (SUBEB)
Erisevelton Silva Lima (SUBEB)
Radson Lima Vila Verde (SUBEB)
Lilian Maria de Azeredo (SUBEB)
Elza Lúcia Mendes Muñiz (SUBEB)
Michele Miranda de Azevedo (SUBEB)
Inara Bezerra Ferreira de Sousa (SUBEB)
Lúcia Cristina da Silva Pinho (SUPLAV)
Silene Pires Inacio (SUPLAV)
Maria de Fátima Castro Ribeiro (SUPLAV)
Idalmo Santos (SUGEP)
Daniela Alessandro Barnabé de Oliveira (SUGEP)
Laura Goulart Fonseca (EAPE)
Tadeu Amoroso Maia (EAPE)
Aline Hollyday Ramos de Sousa (CRE Guará)
Heloisa Alves de Sousa Motta (CRE Guará)
Sheila Aparecida Lemos Santos (CEF 03 da Estrutural) 
Flávio Suguino (CEF 03 da Estrutural). 

das orientações previstas no caderno que 
estrutura o referido programa, promovendo 
reflexões e práticas pedagógicas voltadas 
aos estudantes em defasagem escolar, que 
os permita avançar nos estudos, corrigindo 
o fluxo e garantindo o direito à aprendiza-
gem.

A Orientação Pedagógica do PAAE pro-
põe o desenvolvimento de ações que con-
tribuam para a superação da defasagem 
idade-ano, e que atendam com qualidade 
às necessidades de aprendizagem desses 
estudantes. Entendemos os estudantes 
em defasagem escolar como aqueles que 
apresentam dois ou mais anos de atraso 
em relação ao ano escolar esperado para 
sua idade. Atualmente existem cerca de 60 
mil estudantes em defasagem idade ano no 
Ensino Fundamental do Distrito Federal. 

A publicação desse material se legitima 
na verificação da necessidade de diálogo 
sobre as possibilidades pedagógicas para 
a  superação  da defasagem escolar, en-
tendida como sintoma e causa, ao mes-
mo tempo, da exclusão escolar, evitando-
-a. A presente proposta traz a ampliação 
de estratégias didáticas de ensino e de 
acompanhamento das aprendizagens dos 
estudantes, a reorganização do trabalho 
pedagógico, a priorização da formação 
continuada em serviço, principalmente na 
coordenação pedagógica, dentre outros.

Dessa forma, e em consonância com a 
proposta de organização em Ciclos para as 
Aprendizagens, vigente na Rede Pública 
de Ensino do DF, essa Orientação Peda-
gógica pretende contribuir para a garantia 
de acesso, permanência e conclusão na 
idade esperada, possibilitando o sucesso 
da aprendizagem e, consequentemente, a 
melhoria da qualidade da educação pública 
do Distrito Federal.

APRESENTAÇÃO

6
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A importante conquista da Educação 
como direito de todos (JACOMINE, 2009), 
assegurado legalmente a partir da Consti-
tuição Federal de 1988, revelou ao cenário 
educacional brasileiro o fenômeno da defa-
sagem escolar, até então, invisibilizado pela 
sociedade. A despeito do caráter elitista que 
tinha, no qual atendia majoritariamente estu-
dantes de classe média, a educação pública 
brasileira passou a ser direito de todos. Estu-
dantes oriundos das classes populares, que 
estavam à margem do sistema educacional, 
passaram a compor os bancos escolares, 
evidenciando inúmeros desafios pedagógi-
cos, sociais, culturais e econômicos. 

Nesse contexto, a reprovação funciona-
va como uma ferramenta para selecionar 
quais estudantes poderiam seguir no per-
curso escolar e quais seriam excluídos, re-
percutindo nos primeiros indícios da defa-
sagem escolar.

O Distrito Federal começou a trilhar seus 
primeiros passos contra a defasagem es-
colar na década de 90, com a implemen-
tação das primeiras políticas públicas vol-
tadas especificamente à correção do fluxo 
dos estudantes cuja série escolar em curso 
destoava de sua idade. Destaca-se, por 
exemplo, a proposta intitulada Escola Can-
danga, que atingiu estudantes dos anos 
iniciais, substituindo o sistema seriado por 
fases de formação. Nessa proposta, os es-
tudantes com dois ou mais anos de defa-
sagem, passariam a integrar as Turmas de 
Reintegração - TR.

Desde então, a Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal tentou diver-
sas iniciativas para a correção de fluxo dos 

estudantes em defasagem escolar, dentre 
elas o convênio com o Instituto Ayrton Sen-
na (Se Liga DF e Acelera DF), Programa 
Vereda e Orientação Pedagógica para Cor-
reção da Distorção Idade-Série (OPCDIS).

Por conta da ainda elevada taxa de de-
fasagem escolar no Ensino Fundamental, 
que beirava os 22% dos estudantes ma-
triculados naquela etapa, a SEEDF elabo-
rou, em 2015, o Programa para Avanço das 
Aprendizagens Escolares – PAAE, aprova-
do pelo Conselho de Educação do DF, em 
8 de março de 2016, por meio do Parecer nº 
43/2016-CEDF e Portaria nº 69/SEEDF, em 
substituição à Orientação Pedagógica para 
a Correção da Distorção Idade-Série.

Ao possibilitar o avanço das aprendi-
zagens, o programa é uma proposta re-
levante que possibilita aos estudantes, 
em situação de defasagem idade-ano, o 
acesso à metodologias que possibilitam 
a correção de fluxo, com efetividade do 
ensino ofertado e consequentemente da 
aprendizagem dos estudantes. 

Nessa perspectiva, a Secretaria de Es-
tado de Educação do Distrito Federal apre-
senta a Orientação Pedagógica do Pro-
grama para Avanço das Aprendizagens 
Escolares, com o intuito de orientar e po-
tencializar as aprendizagens escolares dos 
estudantes em defasagem escolar atendi-
dos pelo programa, a fim de ampliar suas 
estratégias, promovendo a correção do flu-
xo escolar desses estudantes.

A DEFASAGEM ESCOLAR NO DF
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Transmitir conhecimento não é apenas falar o 
que sabe, mas inspirar novas atitudes!

(Juliano Kimura)

INSPIRANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Um dos grandes desafios vivenciados na 
atualidade da educação pública do Distrito 
Federal é o estabelecimento da relação 
ensino-aprendizagem a partir da compre-
ensão da(s) diversas realidade(s) trazidas 
pelos estudantes.

Nesse sentido, a Orientação Pedagógi-
ca do Programa para Avanço das Aprendi-
zagens Escolares foi pensada e elaborada, 
visando proporcionar aos gestores e pro-
fessores diferentes estratégias de enfrenta-
mento à defasagem escolar, restituindo aos 
estudantes o direito de prosseguir nos estu-
dos com aprendizagens. Trata-se, portanto, 
de uma troca com professores e gestores 
de possibilidades pedagógicas para o tra-
balho com os estudantes, discutindo enca-
minhamentos e propondo ações.

É preciso garantir o direito de aprender 
aos estudantes, principalmente aqueles 
que já sofreram diversas violações de direi-

tos básicos, possibilitando que eles possam 
prosseguir em seus estudos e se tornem 
autores da sua trajetória escolar, transfor-
mando sua realidade. 

A organização do trabalho pedagógi-
co precisa atender às necessidades de 
aprendizagem de todos os estudantes, 
com a garantia de um processo contínuo 
de aprendizagem, bem como ressignifican-
do a avaliação, o currículo, a metodologia 
didática e a formação dos professores, 
possibilitando outras organizações e ações 
pedagógicas pautadas na construção e no 
fazer coletivo.

A seguir apresentamos algumas pos-
sibilidades de se alcançar as aprendiza-
gens, por meio de ações pedagógicas 
intencionais que promovam o protagonis-
mo estudantil, considerando o princípio da 
progressão continuada.

PROTAGONISMO ESTUDANTIL – Surge 
com a criação de espaços e tempos escola-
res que propiciem aos estudantes a partici-
pação ativa, otimizando suas potencialidades 
e oferecendo oportunidades para que sejam 
fortalecidas suas fragilidades;

PROGRESSÃO CONTINUADA – Pro-
põe a retirada de limites espaço-tempo-
rais para a aprendizagem, ou seja, o es-
tudante avança em sua trajetória escolar 
com a possibilidade e a garantia da con-

tinuidade da aprendizagem, assumindo 
a adoção da estratégia da progressão 
continuada em oposição à ideia da pro-
moção automática;

APRENDIZAGEM - Evidenciada na re-
lação entre o conteúdo sistematizado e o 
conteúdo da prática social. Ou seja, é o de-
senvolvimento da capacidade de processar 
informações e organizar respostas resultan-
tes de experiência ao passo que se interage 
com o meio no qual está inserido. 

Protagonismo
Estudantil

Progressão
Continuada Aprendizagem
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Considerando o perfil dos estudantes 
atualmente atendidos pelo programa, pro-
põe-se uma reflexão sobre a adolescência 
como etapa do desenvolvimento humano, 
marcada por intensas mudanças decorren-
tes de transformações biológicas, psicoló-
gicas, sociais e emocionais. É nesta etapa 
da vida que se ampliam os vínculos sociais 
e os laços afetivos, e também as possibi-
lidades intelectuais, sendo evidenciada a 
capacidade de raciocínio abstrato. 

Adolescentes apresentam comporta-
mentos específicos, evidenciados pelas for-
mas de se vestir, pela linguagem utilizada, 
entre outras formas próprias de expressão 
das culturas juvenis. E tais singularidades e 
culturas próprias demandam práticas peda-
gógicas diferenciadas, que sejam capazes 
de contemplar tais necessidades. E, por-
tanto, se evidencia a necessidade de de-
senvolver o protagonismo como estratégia 
para acessar o universo juvenil.

Pensar protagonismo estudantil é pensar 
em uma escola com possibilidades para que 
os estudantes tornem-se sujeitos ativos de 
suas vidas e de suas comunidades. É pro-
por uma educação pautada no diálogo, na 
argumentação, na escuta e na contra-argu-
mentação. Nessa proposta o protagonismo 
estudantil se refere às atitudes do estudante 
em relação ao conhecimento, e à aquisição 
responsável desse conhecimento, que con-
tribuam para sua formação integral.

O exercício do protagonismo implica em 
diferentes formas de relacionamento entre 
jovens e adultos, partindo das regras bási-
cas do convívio democrático, possibilitando 
aos adolescentes espaços em que possam 
posicionar-se de forma clara, precisa e co-
erente, a partir de suas próprias experiên-
cias. O espaço escolar deve oferecer ao es-
tudante oportunidades de ser aceito, ouvido 
e acolhido. É importante que ele sinta que 
é respeitado pelo seu modo de vestir, andar 
e falar, sendo compreendido como adoles-
cente e não um adulto em miniatura. 

É preciso atribuir ao estudante a condi-
ção de protagonista, situando-o no centro 
do processo educativo. O protagonismo 
acontece quando há a efetiva participação 
dos adolescentes na proposição de solu-
ções para situações reais na/da escola e/
ou na comunidade. Para tanto, faz-se ne-
cessária a criação de espaços e condições 
que o estimulem a elaborar soluções inova-
doras, e que permitam o desenvolvimento 
de responsabilidade social, solidariedade 
e criatividade, aspectos esses necessários 
tanto à vida pessoal quanto à social.

O planejamento das aulas deve contem-
plar ações pedagógicas, a partir dos com-
ponentes curriculares, que possibilitem ao 
adolescente refletir sobre seu projeto de 
vida; tanto articulado com a sua progressão 
nos estudos, quanto aos seus anseios para 
o seu futuro quando da conclusão da traje-
tória escolar. Construir um projeto de vida, 
vai muito além de questionar o que cada 
um pretende ser no futuro, é preciso pos-
sibilitar o planejamento de ações que con-
tribuam para o desenvolvimento pessoal do 
estudante. E que consolide sua ação como 
cidadão e evidencie suas possibilidades de 
contribuição para a sociedade.

Destarte, algumas adequações se mos-
tram necessárias à prática pedagógica, es-
pecialmente no que diz respeito ao desenvol-
vimento das atividades escolares. Orienta-se 
que os estudantes sejam envolvidos no pla-
nejamento das atividades e que conteúdos 
sejam apresentados sob a forma de proble-
mas a resolver, situados num contexto onde a 
participação do estudante seja parte da “solu-
ção” e não mais um “problema”.

Uma possibilidade de atuação do es-
tudante na gestão da aprendizagem é o 
contrato didático, estratégia relevante para 
a promoção do protagonismo, pois é nes-
se momento que devem ser pactuados os 
acordos para a aprendizagem. Para além 
de questões relacionadas à frequência 
e a comportamentos considerados ade-

Protagonismo Estudantil
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quados ao ambiente escolar, no contrato 
devem ser evidenciados os objetivos de 
aprendizagem, os limites e as possibilida-
des do componente curricular. 

Recomenda-se que seja apresentado 
tudo o que vai ser estudado ao longo de de-
terminado período (que pode ser um bimes-
tre ou um semestre, por exemplo), os objeti-
vos de aprendizagem a serem alcançados, 
os recursos e as estratégias utilizadas para 
a avaliação das e para as aprendizagens, 
bem como as possibilidades de recupera-
ção do que ainda não foi alcançado. Suge-
re-se que a apresentação das temáticas 
seja feita a partir de problematizações, re-
lacionadas com a vida cotidiana dos estu-
dantes e sua comunidade.

Quando o estudante participa de todas 
as fases do processo educativo, passa a ter 
mais autonomia para se dedicar ao desen-
volvimento de determinados objetivos de 

aprendizagem, e ainda, aumenta as pos-
sibilidades de demonstrar aos professores 
quando esses objetivos já foram alcança-
dos, indicando, ainda, os aspectos que te-
nha necessidade de aprender ou desenvol-
ver.

Ao protagonizar o processo de aprendi-
zagem o estudante contribui com processo 
de ensino. Quando o estudante se percebe 
responsável por sua aprendizagem e tem 
(cons)ciência de suas potencialidades e fra-
gilidades, compreende suas estratégias de 
aprendizagem, reconhece e é capaz de in-
formar o tempo e os recursos, contribuindo 
para a efetividade da proposta da progres-
são continuada das aprendizagens.

Progressão Continuada das Aprendizagens

A progressão continuada refere-se ao 
respeito aos tempos diferenciados nos 
quais ocorre a aprendizagem dos estudan-
tes. Quando se fala em progressão continu-
ada, entende-se que os sujeitos estão em 
constante e ininterrupto processo de apren-
dizagem. A proposta busca justamente res-
peitar os tempos diferenciados, oferecendo 
oportunidades para que os estudantes pos-
sam aprender. Diz respeito à regularização 
do fluxo escolar com qualidade e com o 
acompanhamento das aprendizagens dos 
estudantes pelo coletivo da escola. 

A progressão continuada não se confun-
de com a progressão automática. A pro-
moção automática por si só não garante a 
aprendizagem. A promoção sem aprendi-
zagem ocorre quando os sistemas de en-
sino retiram a reprovação da pauta norma-
tiva expressa nos documentos oficiais sem 
a garantia de reformulações e estratégias 
mais efetivas e eficazes nas intervenções 
docentes na sala de aula. 

No PAAE, os projetos interventivos, a 
diversidade de reagrupamentos dos es-
tudantes, os documentos norteadores da 
avaliação e da prática docente, além da 

elaboração democrática do Currículo de 
Educação Básica, constituem uma rede de 
apoio pedagógico, que pode fazer a dife-
rença.

É importante que o Projeto Político Pe-
dagógico da escola seja revisitado e rea-
valiado, paralelo a isso, toma-se o Currícu-
lo e se discute a organização para o ano 
em curso. A escola precisa definir o que 
os estudantes precisam aprender em cada 
componente curricular e em cada área. 
Também precisa definir como serão viven-
ciadas essas aprendizagens e as estraté-
gias metodológicas possíveis para aquele 
coletivo. Com isso, delineia-se a organiza-
ção do currículo, vinculando-o às reais ne-
cessidades de modificação das estratégias 
de ensino e de avaliação. 

Essa progressão, na prática, significa 
acompanhar as potencialidades e fragilida-
des de cada um, reforçando a ideia de que 
no próximo ano ou período ninguém olhe 
para a turma como uma classe nova em 
que todos se encontram no mesmo nível de 
desenvolvimento. Trata-se de tarefa com-
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Entende-se por avaliação formativa 
aquela que coopera para a aprendizagem. 
Assim, avaliação formativa toma forma por 
meio do movimento: avalia-se para ensinar, 
avalia-se para aprender. Avalia-se para que 
se garanta que todos consigam aprender. 
A avaliação formativa se efetiva quando o 
professor internaliza seus princípios e age, 
o que se denomina de postura epistemoló-
gica. O que determina se concebemos ava-
liação como formativa é a nossa postura 
diante do processo avaliativo. 

A avaliação formativa se torna, por con-
sequência, encorajadora da aprendizagem 
(HOFFMANN, 1993). Dessa forma, não faz 
sentido avaliar para classificar ou agrupar 
os estudantes por nível de dificuldades. 
A concepção de avaliação aqui tratada é 
aquela que se torna sinônimo de aprendi-
zagem, pois conduz todo o processo. 

O processo avaliativo, na concepção de 
avaliação adotada, não pode acontecer, ex-
clusivamente, ao final de um período deter-
minado de tempo (o bimestre, por exemplo), 
e para constatar se o estudante alcançou 
o desempenho esperado pelo professor. 
Muito ao contrário, a avaliação perpassará 
todo o processo de ensino-aprendizagem 
pautando o planejamento e guiando inter-
venções, visando à aprendizagem. 

A avaliação inicia os processos pedagó-
gicos e direciona o planejamento bem como 
a organização que será dada ao currículo. A 

partir dela, o trabalho pedagógico será orga-
nizado de modo a promover a aprendizagem. 

Deve-se pensar, portanto, em uma ava-
liação inicial das aprendizagens que permi-
ta ao professor e ao estudante a percepção 
das aprendizagens consolidadas  e das fra-
gilidades apresentadas.  Isso se faz ainda 
mais relevante quando se trata de turmas 
do PAAE. Por meio da avaliação no início do 
processo, são mapeados os percursos de 
aprendizagem já percorridos pelos estudan-
tes. Ao compreender exatamente o que o 
estudante já sabe e o que precisa aprender, 
o professor é capaz de fazer intervenções 
pontuais e efetivas. Inicia-se pela avaliação 
das aprendizagens e retorna-se a ela cons-
tantemente, num processo cíclico e contí-
nuo. Busca-se perceber o que o estudante 
aprendeu e, junto com ele, em um processo 
negociado, planejam-se novas ações diante 
do que foi avaliado. A avaliação é um pro-
cesso contínuo durante todo o ano letivo, 
sempre na busca de redirecionar o planeja-
mento e traçar estratégias diversas.

Para avaliar é preciso definir os procedi-
mentos e elaborar os instrumentos a serem 
utilizados. Um dos procedimentos de ava-
liação coerentes com a proposta do PAAE 
é a produção de portfólios. Para Villas Boas 
(2005), o portfólio condiz com a concepção 
de avaliação formativa. 

O portfólio possibilita ao estudante a au-
tonomia de documentar, registrar e estrutu-

Avaliação de Aprendizagens

plexa e necessária, a ser desenvolvida pelo 
coletivo da escola, com ética e seriedade. 
Não se trata de aprovar sem aprender, pelo 
contrário, trata-se de garantir a aprendiza-
gem de todos.

Mas, como saber se todos estão apren-
dendo? E o que estão aprendendo? A es-
tratégia proposta é a avaliação para as 
aprendizagens. Essa avaliação requer 
a compreensão do que cada estudante 

já sabe, a clareza do que se espera que 
aprenda e, a partir daí, a tomada de deci-
sões conjuntas - estudante e professor - 
com o objetivo de promover aprendizagem, 
por meio de um processo dialógico que en-
volve professor e estudante, aspectos es-
truturantes da avaliação formativa.
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rar os passos de sua própria aprendizagem, 
além de constituir-se como instrumento-es-
tratégia de estimulação do pensamento 
reflexivo. A elaboração desse elemento se 
fundamenta no pacto entre educador e edu-
cando e possibilita o trabalho colaborativo 
na articulação e na solução de problemas 
complexos. Além de oferecer subsídios 
para a avaliação do estudante, do educa-
dor, dos conteúdos e das metodologias de 
ensino-aprendizagem.

No portfólio, o estudante pode registrar 
suas reflexões, opiniões, dúvidas, dificulda-
des, reações aos conteúdos e aos textos es-
tudados, impressões sobre os componente 
curriculares, técnicas de ensino, sentimen-
tos e situações vividas nas relações inter-
pessoais. A partir dele, deve-se oferecer os 
feedbacks ou retornos, que permitirão que o 
estudante se auto avalie para progredir. 

Para além dos portfólios, pode-se utilizar 
diferentes instrumentos e procedimentos, 
que devem ser escolhidos de acordo com o 
tipo de aprendizagem que se deseja avaliar. 
Qualquer procedimento ou instrumento pode 
ser utilizado na concepção de avaliação for-
mativa, desde que ele coopere para que se 
perceba o que o estudante aprendeu e sirva 
de meio de compreensão acerca das apren-
dizagens que ainda devem ser alcançadas. 

Independente do procedimento ou do ins-
trumento escolhido, o que importa é a visão 
que se tem a partir da análise dos resulta-
dos. Para Hadji (2001), a avaliação formativa 
independe de instrumentos, situa-se sobre-
tudo na intencionalidade do avaliador com a 
garantia de que os estudantes aprendam.

Diante disso, é necessário destacar 
que a avaliação deve fornecer elemen-
tos que guiarão a ação pedagógica e a 
ação do estudante na busca da própria 

aprendizagem. Não se trata de atribuir 
notas, pontos ou conceitos para o com-
portamento, a participação oral em sala 
de aula, realização de cópias no caderno 
ou pelo cumprimento do dever de casa.

Os estudantes podem e devem participar 
da seleção dos instrumentos e procedimen-
tos de avaliação. O portfólio, se escolhido, 
será necessariamente um procedimento 
negociado. Ao se conceber a avaliação for-
mativa como um processo dialógico, nada 
mais  interessante que os procedimentos e 
instrumentos façam parte de uma negocia-
ção entre professores e estudantes.

Os registros avaliativos cumprem função 
essencial no trabalho pedagógico, que vai 
desde o planejamento até a avaliação, sub-
sidiando a organização e o acompanhamen-
to dos processos da prática docente. É pre-
ciso que sejam registradas as informações 
do que o estudante aprendeu e do que ainda 
não aprendeu (em cada componente curri-
cular) para que a instituição/o professor pla-
neje suas estratégias, garantindo a progres-
são continuada. Nesse sentido, os registros 
devem orientar a prática do ensino: planejar, 
realizar, documentar, analisar e replanejar. 

Além da utilização dos registros oficiais, 
como diários e atas de conselho de classe, 
por exemplo, outros tipos de registro podem 
ser acordados pelo corpo docente e utili-
zados para facilitar a avaliação e o plane-
jamento. Elaborar pequenas anotações de 
observações feitas durante as aulas possi-
bilita ao professor questionar sobre o que 
aconteceu em sala de aula, identificar as 
conquistas da turma e os conteúdos que ain-
da precisam ser melhor trabalhados. Não se 
fazem necessárias grandes anotações, que 
demandam tempo. Essas notas auxiliam o 
professor na hora do planejamento.
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A base do processo escolar está na 
forma de organização das ações pedagó-
gicas, para que aconteça o diálogo entre 
os processos de ensino e aprendizagem, 
alcançando o conhecimento cientificamen-
te posto. Nesse sentido, a organização do 
trabalho pedagógico é essencial para que 
se possa iniciar a caminhada para a cons-
trução do conhecimento.

A SEEDF adota como pressupostos te-

óricos a Pedagogia Histórico-Crítica e a 
Psicologia Histórico-Cultural, entendendo 
ser esse um caminho possível para que 
professores e estudantes construam juntos 
um percurso formativo, capaz de renovar a 
crença do estudante em si mesmo, configu-
rando novos vínculos com o grupo e a es-
cola, e por fim, promovendo aprendizagens 
que retroalimentem a possibilidade de se 
educar ao longo da vida.

Desde 2013, a SEEDF assumiu a pro-
posta do Currículo em Movimento a fim de 
orientar as práticas pedagógicas da rede 
pública de ensino do DF. Foi construído 
tendo como base as teorias críticas e pós-
-críticas de currículo. Essas teorias bus-
cam desvelar as relações de poder que 
perpassam a sociedade em suas diferen-
tes instâncias. Pensar o currículo nessa 
perspectiva exige que os educadores se 
disponham a  refletir sobre as possibilida-
des em  concretizar uma escola democrá-
tica – pensando a democracia em sentido 
amplo, como garantia de concretização 

de direito – e cidadã. O desenvolvimento 
do currículo é realizado com o foco em 
qual cidadão se deseja formar.

Busca  romper com as barreiras sociais, 
políticas, econômicas e culturais que, ainda 
hoje, segregam as escolas e distorcem as 
possibilidades de   aprendizagem dos estu-
dantes. Visa oferecer novas estratégias pe-
dagógicas para a aprendizagem  e um con-
teúdo mais significativo para os estudantes 
da rede pública. 

Conhecer, discutir e pensar o currículo é, 
portanto, ato imprescindível para o trabalho 
pedagógico do professor. O modo como o 

ORGANIZANDO O TRABALHO PEDAGÓGICO
Um planejamento cuidadoso é capaz de 

vencer quase todas as dificuldades.
(Bárbara Coré)

Conhecer o Currículo
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Conhecer o estudante

professor percebe o currículo determina, 
em grande medida, a sua ação pedagógica. 
Ao compreender o currículo apenas como 
uma coleção de conteúdos, o docente pode 
deixar de refletir sobre a função da escola 
em sociedade e acerca das consequências 
da atuação escolar na vida do estudante, 
alijando e restringindo o processo.

O Programa para Avanço das Aprendi-
zagens Escolares - PAAE possui currículo 
próprio, elaborado a partir da adequação 
curricular realizada do currículo utilizado 
pela SEEDF. Nessa perspectiva, estudos 

sistemáticos sobre o currículo devem ser 
realizados na unidade escolar para que 
todos se apropriem da proposta. Faz-se 
necessário e importante destacar que o 
currículo não se restringe a uma lista de 
conteúdos ou objetivos mas compreende o 
entendimento de educação que a SEEDF 
declara, daí a necessidade de os educado-
res se apropriarem do documento.

Aspecto tão relevante quanto conhecer o 
currículo, é o conhecimento dos seus es-
tudantes. Saber quem são, de onde vêm, 
o que trazem consigo de conhecimentos, 
vivências, experiências, práticas culturais, 
faz parte do trabalho pedagógico e é basi-
lar para o planejamento das atividades e da 
organização do currículo. Para possibilitar o 
conhecimento prévio e investigativo do que 
os estudantes já sabem, sugerimos a reali-
zação de um diagnóstico. Ressalta-se que 
essa avaliação diagnóstica, deve ser reali-
zada sempre dentro de um contexto e de 
uma proposta pedagógica, considerando 
que o estudante deverá apropriar-se critica-
mente dos conhecimentos e das aprendi-
zagens necessários à sua formação como 

cidadão crítico, reflexivo e transformador. 
Os instrumentos e procedimentos utiliza-
dos para a avaliação devem ser cuidado-
samente planejados, pensando-se em o 
que efetivamente se quer perceber do es-
tudante, e, mais importante, servirá para 
traçar as estratégias que colaborarão com 
a aprendizagem. Pode-se utilizar provas, 
exposições orais e até os registros feitos 
em sala de aula no caderno, por exemplo. 
O importante é que a ação avaliativa seja 
planejada e intencional. 
Destacamos, como discutido no campo 
sobre avaliação, que avaliar é uma con-
duta que perpassa todo o processo de 
ensino-aprendizagem e precisa coope-
rar para a aprendizagem.

Após investigar o que os estudantes tra-
zem de conhecimentos, expectativas sobre 
a escola e sobre a vida, é necessário or-
ganizar o processo pedagógico de forma a 
propiciar o encontro entre professor e estu-
dante, por meio do diálogo constante e de 
uma escuta sensível por parte de todos. O 
processo pedagógico/metodológico deve 
ser organizado de maneira a contemplar 

espaços de problematização do conheci-
mento e de investigação conjunta.

Pensar num currículo integrado é impres-
cindível para a superação da concepção de 
currículo escolar como prescrição de con-
teúdos, que desconsidera saberes e faze-
res constituídos e em constituição pelos su-
jeitos em seus espaços de vida. É preciso 
que o processo educacional considere as 

Planejar o Currículo
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diversas dimensões do ser em formação, 
de modo que o currículo se torne o mais 
significativo possível para o estudante. 

A organização curricular precisa con-
siderar temáticas de interesse social que 
possibilite a ampliação de oportunidades 
aos estudantes e, consequentemente, o 
fortalecimento de sua participação em so-
ciedade e a instrumentalização para agir 
sobre a realidade. 

Na perspectiva do Currículo Integrado, 
busca-se uma aproximação das diferentes 
áreas do conhecimento de modo transversal, 
focando questões  relacionadas à  sustenta-
bilidade ambiental, direitos humanos, respei-
to, valorização das diferenças, complexidade 
das relações entre escola e sociedade.

O PAAE apresenta um currículo especí-
fico, que deve ser implementado de acor-
do com esta orientação pedagógica, que 
propõe uma organização do trabalho pe-
dagógico apoiada nos princípios de prota-
gonismo estudantil, multiletramentos e pro-
gressão continuada. 

O currículo deve ser organizado de forma 
a garantir os direitos de aprendizagem e de-
senvolvimento dos estudantes. Terá como o 
objetivo principal a investigação e a interven-
ção, em sala de aula, nas diversas lacunas do 
processo de aprendizagem dos estudantes.

 Ao organizar o currículo para o alcan-
ce das aprendizagens esperadas, faz-se 
necessária a articulação do trabalho dos 
professores das diferentes áreas específi-
cas das turmas do PAAE, mediada pelo co-
ordenador pedagógico da unidade escolar. 

É fundamental elencar os conteúdos a 
serem abordados e criar uma sequência de 
estratégias - um passo a passo, para que o 
estudante seja capaz de entender o conte-
údo e assim atingir os objetivos de apren-
dizagem. Partindo do Currículo do PAAE, o 
professor pode ajustá-los em propostas bi-
mestrais e semanais, desdobradas em situ-
ações didáticas variadas, o que pressupõe 
um planejamento que contenha diferentes 
modalidades organizativas: projetos didá-
ticos, atividades permanentes ou projetos 
interventivos.

Para tanto, sugere-se a organização do 
planejamento em sequências ou  unidades 
didáticas. A partir da seleção de objetivos 
de aprendizagem de um ou mais compo-
nentes curriculares organizados de modo 
progressivo, é possível estabelecer a defi-
nição dos objetivos ou do conjunto de obje-
tivos que se pretende alcançar, as estraté-
gias metodológicas para o alcance desses 
objetivos e procedimentos/instrumentos 
avaliativos utilizados. O processo não para 
por aí, já que a avaliação demanda uma 
análise por parte do docente e dos estu-
dantes, num processo dialógico, buscando 
meios para o alcance dos objetivos traça-
dos.

As sequências didáticas são um con-
junto de estratégias relacionadas entre si, 
planejadas para ensinar um conteúdo, eta-
pa por etapa. Organizadas de acordo com 
os objetivos de aprendizagem, elas envol-
vem estratégias relacionadas ao ensino e à 
avaliação. Podem e devem ser usadas em 
qualquer componente curricular ou conteú-
do, pois auxiliam o professor a organizar o 
trabalho na sala de aula de forma gradual e 
processual, partindo do conhecimento que 
os estudantes já compreendem em direção 
àqueles que ainda precisam alcançar.

É possível relacionar uma unidade didá-
tica com outras unidades de um compo-
nente curricular ou com outros componen-
tes. Portanto, o ideal é que as sequências 
didáticas sejam planejadas no espaço da 
coordenação coletiva, visando a integra-
ção entre os professores primando pela 
interdisciplinaridade.

Para o planejamento de uma sequência 
didática, que pode ser composta por vá-
rias unidades didáticas, é importante que 
seja levada em consideração a avaliação 
diagnóstica. Com esse resultado em mão 
é possível elencar uma temática central 
para cada sequência ou unidade, buscan-
do sempre relacionar com a prática social, 
ou seja com a vida cotidiana do estudante. 

Nesse momento, já é possível prever 
o tempo necessário para cada etapa, 
elencar as estratégias e metodologias 
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de ensino adequadas a cada unidade e 
selecionar os recursos materiais neces-
sários (textos, livros, objetos, e/ou recur-
sos audiovisuais e midiáticos).

O planejamento pedagógico é aqui en-
tendido como a parte do trabalho realizado 
pelo professor e seus pares, quanto à ela-
boração e o planejamento das atividades a 
serem executadas em sala de aula e na es-
cola, possibilitando uma condução didática 
mais dinâmica e efetiva para as aprendiza-
gens.

De uma forma geral, o planejamento pe-
dagógico mais amplo é efetuado, a partir 
do currículo do PAAE, no início do ano le-
tivo, na semana pedagógica. É necessário 
compreender que o currículo fala do que o 
estudante precisa aprender e não somente 
do que o professor deve ensinar. O plane-
jamento deve ser organizado em razão das 
aprendizagens a serem alcançadas e não 
somente do que o professor entende que 
deve ensinar em cada momento. Todavia, 
o planejamento deve comportar certa flexi-
bilidade.

Pensando no planejamento pedagógico 
para as turmas que atendem estudantes 
em defasagem escolar, dentro do PAAE, 

sugere-se que o planejamento pedagógico 
leve em consideração duas perspectivas 
de trabalho: os multiletramentos e as meto-
dologias ativas.

MULTILETRAMENTOS - integração das 
áreas de conhecimento, de forma interdisci-
plinar e transversal, incorporadas à prática 
social dos estudantes e integradas às mu-
danças sociais, culturais e tecnológicas;

METODOLOGIAS ATIVAS -  desenvol-
vimento de metodologias que estimulem a 
reflexão e a ação dos estudantes sobre a 
realidade, promovendo a integração entre 
teoria e prática.

As metodologias de trabalho utilizadas 
pelos docentes devem ser participativas, 
partindo das necessidades e possibilidades 
dos estudantes em defasagem idade-ano, 
em consonância com os Pressupostos Te-
óricos do Currículo, seus eixos transversais 
e com as Diretrizes de Avaliação Educacio-
nal; articulados ao Projeto Político Pedagó-
gico - PPP - da unidade escolar.

Planejamento Pedagógico

Multi
letramentos

Metodologias
Ativas
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Traçado o planejamento mais geral para o 
ano letivo, as sequências didáticas e o pla-
nejamento de aulas devem ser realizados 
nas coordenações pedagógicas semanais. 
O desenvolvimento de um currículo integrado 

depende da ação intencional e planejada que 
não ocorre ao acaso ou de improviso. Des-
taca-se, portanto, a função social da escola 
- ensinar a todos os estudantes e instrumen-
talizá-los para o exercício pleno da cidadania.

É preciso compreender o letramento 
como um processo sócio-histórico de aqui-
sição e uso das diversas linguagens, para 
tanto é preciso que as atividades desen-
volvidas em sala de aula correspondam às 
práticas que circulam socialmente.

Os multiletramentos não estão restri-
tos ao campo das linguagens e extra-
polam as habilidades de ler e escrever, 
envolvem o domínio e a capacidade de 
desempenhar diferentes habilidades 
para além do âmbito educacional, aden-
trando, cada vez mais, os contextos so-
ciais, políticos e culturais.

Multiletramentos

O conceito de multiletramento remete a vida contemporâ-
nea em que a multiplicidade de culturas e textos se interagem 
e se modificam permanentemente, modificando também as re-
lações dos sujeitos entre si e com o mundo. Na contempora-
neidade, as habilidades de ler e escrever se somam a muitas 
outras com as de decifrar sons e imagens, relacionar sons com 
movimentos, comunicar utilizando múltiplas linguagens, utilizar 
tecnologias digitais etc. Na perspectiva do multiletramento mais 
que consumir e ler informações, é preciso produzir, comunicar 
e compartilhar conhecimentos.

(UNICEF, 2018 - Caderno do Professor, p. 12)

É necessário (re)construir práticas e 
pensamentos a partir de uma aborda-
gem crítica e reflexiva, considerando os 
aspectos sociais e culturais envolvidos 
historicamente nesse processo de estig-
matização de alguns grupos.

A concepção de letramento como prática 
social, e não somente como alfabetização, 
contribui para que o estudante se aproprie 
da leitura e da escrita, incorporando as 
práticas sociais que as demandam. Já na 

proposta de multiletramentos, o estudan-
te, ao realizar uma produção de texto, por 
exemplo, além de contemplar os aspectos 
linguísticos e gramaticais da língua, deve 
ser capaz de argumentar e implementar os 
conceitos apreendidos com a temática da 
proposta.

O uso dos conceitos aprendidos devem ir 
além da escola e incorporar-se à prática social 
dos estudantes, além de se integrar às mudan-
ças sociais, culturais e tecnológicas.

Metodologias Ativas

A proposta de promover o acesso ao 
currículo da Educação Básica, a partir de 
Metodologias Ativas, surge da compreen-
são de que os procedimentos de ensino 

são tão importantes quanto os próprios 
objetivos de aprendizagem. 

As metodologias ativas de ensino-apren-
dizagem se fundam na criatividade e esti-
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mulam a reflexão e a ação dos estudantes 
sobre a realidade, promovendo  o desenvol-
vimento da autonomia do estudante, o estí-
mulo ao o trabalho em equipe, a integração 
entre teoria e prática, o desenvolvimento de 
uma visão crítica da realidade e o favoreci-
mento da avaliação formativa.

A aprendizagem se constitui do saber 
reconstruído pelo próprio sujeito e não sim-
plesmente reproduzido de modo mecânico 
e acrítico. É preciso que ocorra um pro-
cesso de significação daquilo que é vivido, 
compartilhado, ensinado, a partir da ressig-
nificação do que é mediado pelo contexto. 

Uma metodologia ativa é aquela que es-
timula processos de ensino e de aprendiza-
gem crítico-reflexivos, no qual o estudante 
participa e se compromete com seu apren-
dizado. Desse modo, constituem exemplos 
de metodologias ativas de ensino-aprendi-
zagem, procedimentos como:

• seminários; 
• plenárias; 
• debates temáticos; 
• trabalho em pequenos grupos; 
• relato crítico de experiência; 
• mesas-redondas;  
• exposições dialogadas; 
• oficinas; 
• aprendizagem baseada em projetos; 
• aprendizagem por meio de jogos (ga-

meficação);
• métodos de estudo de caso (ou dis-

cussão e solução de casos);
• aprendizagem em equipe;
• leitura comentada; 
• estratégias de problematização ou 

resolução de problemas;
• apresentação de filmes; 
• interpretações musicais; 
• dramatizações; 
• dinâmicas lúdico-pedagógicas; 
• portfólios; 
• saídas a campo;
• avaliações orais;

Além das supracitadas, outras ações po-
dem ser desenvolvidas com o objetivo de 
propor problemas e/ou desafios em que os 
estudantes mobilizem o potencial criativo, en-
quanto estudam para compreendê-los e/ou 
superá-los, são considerados métodos ativos. 

A proposta consiste na elaboração de 
situações de ensino que promovam uma 

aproximação crítica do estudante com a 
realidade, com a reflexão sobre problemas 
que geram curiosidade e desafio. É preci-
so o desenvolvimento de ações que provo-
quem o estudante a pesquisar problemas 
e soluções, identificando as soluções hi-
potéticas mais adequadas a cada situação 
problema, e ainda, a aplicação dessas so-
luções na prática social.

Tais metodologias são caracterizadas 
como ativas, em função da aplicação de prá-
ticas pedagógicas para envolver os estudan-
tes em atividades práticas, nas quais eles 
são protagonistas da sua aprendizagem. 
Desse modo, promovem o processo de 
aprendizagem, utilizando experiências re-
ais ou simuladas, buscando solucionar, com 
sucesso, desafios das atividades essenciais 
da prática social, em diferentes contextos

Para a efetivação dessa proposta no 
contexto de sala de aula, os professores 
devem criar situações de aprendizagem em 
que os estudantes: 

• coloquem conhecimentos em ação,
• pensem e conceituem o que fazem,
• construam conhecimentos sobre os 

conteúdos envolvidos nas atividades,
• desenvolvam estratégias cognitivas, 
• demonstrem suas capacidades críti-

ca e reflexivas sobre suas práticas, 
• forneçam e recebam feedback, 
• aprendam a interagir com colegas 

e professor, 
• explorem atitudes e valores,
• construam espaços cooperativos en-

tre os pares,
• socializem o conhecimento construído,
• utilizem da criatividade no processo 

da construção/aquisição do conheci-
mento,

• desenvolvam releituras críticas dos 
textos, livros didáticos e paradidáti-
cos.

Com a incorporação da cultura digital nos 
currículos escolares, e com as possibilida-
des de recursos midiáticos e audiovisuais 
no contexto escolar, têm-se possibilidades 
para o desenvolvimento de metodologias 
ativas combinadas às atividades realizadas 
por meio dessas tecnologias, além das  ati-
vidades presenciais, ou seja, o ensino hí-
brido.
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Possibilidades para a organização do trabalho pedagógico

• Avaliação Diagnóstica, elaborada a 
partir dos objetivos de aprendizagem 
previstos para o Ciclo em questão.

• Seleção dos Objetivos de Aprendiza-
gem a serem desenvolvidos ao longo 
de determinado período (bimestre/se-
mestre).

• Definição de estratégias de ensino-
-aprendizagem, situações, atividades, 
sequências e ou/unidades didáticas de 
forma interdisciplinar, a partir dos eixos 
transversais estabelecidos no Currícu-
lo.

• Possibilidades de reagrupamento e defini-
ção de projetos interventivos, reorganiza-
ção das turmas, tempos e os espaços da 
escola.

• Análise das fragilidades e das potencia-
lidades de cada estudante e as possibi-
lidades de troca entre eles.

• Definição dos procedimentos, espaços 
e tempos para os planejamentos coleti-
vos e individuais.

• Definição dos procedimentos para a 
avaliação formativa, ou seja, a avaliação 
do que os estudantes já aprenderam e 
daquilo que eles precisam aprender.

• Levantamento dos temas de interesse 
dos estudantes e de problemas ou de-
safios da comunidade, para a articula-
ção com os objetivos de aprendizagem, 
na perspectiva dos multiletramentos.

• Definição de espaços e tempos para a 
participação dos estudantes na elabo-
ração do planejamento e contribuição 
de críticas e sugestões ao desenvolvi-
mento das atividades, de modo a asse-
gurar o protagonismo estudantil.

• Planejamento e implementação, de modo 
sistemático, da avaliação processual e 
permanente dos participantes da propos-
ta, para que todos os envolvidos no pro-
cesso possam compartilhar resultados e 
desafios do desenvolvimento da proposta 
com a gestão da escola, estudantes, famí-
lias e parceiros; socialização das aprendi-
zagens e das atividades.

• Elaboração de um cronograma de reu-
niões semanais para planejamento e 
estudos.

• Definição de procedimentos para a ela-
boração e registro dos planejamentos.

As possibilidades apresentadas não 
prescrevem estratégias fechadas, mas 
possibilitam. a cada um dos envolvidos 
no processo de educar/educar-se, ao ex-
perimentar, testar, ajustar e avaliar ações 
educativas iniciais, de forma que possam 
contribuir com a prática pedagógica que se 
realiza na escola.

Por fim, destaca-se a importância da 
participação de todos os envolvidos, desde 
o planejamento do trabalho pedagógico até 
a avaliação e Conselho de Classe.

Onde e como fortalecer o trabalho pedagógico
Fruto de muita luta dos educadores do 

passado e conquista para toda a categoria 
do magistério da educação pública, a coor-
denação pedagógica se apresenta como o 
espaço-tempo na escola, criado para me-
lhorar as práticas dos professores, possibili-
tando planejamentos, discussões, trocas de 
experiências e também formação continuada 
em serviço. É, portanto, o momento de arti-
culação e transformação, ou seja, é o espaço 
garantido para a mediação entre o currículo e 
os professores, e os outros atores da escola.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - es-
paço-tempo de possibilidades de planeja-
mento, estudo e reflexão da prática peda-
gógica para a construção de uma  ação  
coletiva, emancipadora e colaborativa.

FORMAÇÃO CONTINUADA - contribui 
para a melhoria dos processos de ensinar, 
aprender e pesquisar. Deve ocorrer ao lon-
go de toda a trajetória profissional, como 
um repensar permanente da prática peda-
gógica no contexto do cotidiano escolar à 
luz dos estudos e pesquisas.
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Coordenação Pedagógica

O espaço e o tempo da coordenação 
pedagógica, quando organizados coletiva-
mente, possibilitam a reflexão e a análise 
do fazer pedagógico, visando um trabalho 
articulado e sistemático na unidade escolar, 
buscando assim a ampliação da possibilida-
de de aprendizagem por meio de processos 
de ensinar e aprender; além da superação 
dos obstáculos cotidianos do atendimento 
aos estudantes em defasagem idade-ano.

A coordenação pedagógica tem por fina-
lidade planejar, orientar e acompanhar as 
atividades didático-pedagógicas, promo-

vendo ações que contribuam para a imple-
mentação deste Programa, em consonân-
cia com a Orientação Pedagógica: Projeto 
Político-Pedagógico e Coordenação Peda-
gógica nas Escolas (DISTRITO FEDERAL, 
2014) e com o Regimento Escolar da Rede 
pública de Ensino do Distrito Federal, no ar-
tigo 119° (DISTRITO FEDERAL, 2015).

A organização da coordenação pedagógica 
é realizada em diferentes instâncias interliga-
das, da seguinte forma: coordenação pedagó-
gica local, coordenação pedagógica interme-
diária e coordenação pedagógica central.

O PAAE utiliza-se de organização pró-
pria para o trabalho com os estudantes 
em situação de defasagem idade-ano, que 
vai da sala de aula até a gestão escolar, 
perpassando e envolvendo a comunidade 
escolar e a organização do trabalho peda-
gógico e sua complexidade. Assim, o pla-
nejamento na coordenação pedagógica, 
a formação continuada, a interdisciplina-

ridade e a avaliação formativa devem ser 
considerados quanto aos seus princípios, 
suas estratégias e fins. Considerando ain-
da a integração da unidade escolar com a 
comunidade, principalmente com as famí-
lias dos estudantes, por meio de espaços 
e momentos de convivência e a articulação 
com as redes institucionais de atendimento 
à comunidade.

Coordenação
Pedagógica

Formação
Continuada
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Coordenação Pedagógica Local

Compete ao Coordenador Pedagógico

A coordenação pedagógica realizada nas 
unidades escolares é mediada pelo coorde-
nador pedagógico local, em articulação com 
a equipe gestora. Deve privilegiar o planeja-
mento coletivo entre os professores de diver-
sas áreas do conhecimento, oportunizando 
a troca de experiências, o enriquecimento 
das ideias, a criatividade e olhares diferen-
tes para a realidade da unidade escolar. 

Os momentos de coordenações pedagó-
gicas colaboram para fazer do planejamen-

to um ato coletivo, interativo e articulado, 
permitindo o envolvimento dos profissionais 
por um objetivo comum: a aprendizagem.

Portanto, todos os que atuam nas turmas 
do Programa para Avanço das Aprendiza-
gens Escolares deverão realizar a coorde-
nação pedagógica, inclusive a coordenação 
pedagógica coletiva, nos moldes estabele-
cidos nos normativos que regulamentam a 
coordenação pedagógica.

• Conduzir, orientar, moderar e fortale-
cer o momento de coordenação pe-
dagógica com os professores, cons-
tituindo-o em espaço de formação e 
troca de experiências;

• Realizar, por meio das discussões 
na coordenação pedagógica coleti-
va, o acompanhamento pedagógi-
co local, avaliação e reflexão das 
ações pedagógicas planejadas e 
realizadas;

• Mediar análise, reflexão e mapea-
mento inicial da comunidade, na qual 
a escola está inserida, identificando 
a escola, os professores, os estudan-
tes;

• Estabelecer, junto com os professo-
res, os objetivos de aprendizagens 
de cada área/componente curricular 
e as estratégias que serão utilizadas 
para o desenvolvimento das aprendi-
zagens. (Sugere-se a elaboração de 
um quadro na sala dos professores 
por área e ou componente, de forma 
a facilitar a visualização de tais inten-
ções);

• Propor e organizar a apresentação 
dos objetivos de aprendizagens, me-
todologias,  avaliações e a constru-
ção do contrato didático com os es-
tudantes;

• Propor, organizar e auxiliar a elabora-
ção e o acompanhamento da avalia-
ção diagnóstica dos estudantes;

• Sistematizar os resultados obtidos 
na avaliação diagnóstica (diagnóstico 

inicial) e promover discussão/reflexão 
junto aos professores sobre quais as 
estratégias e intervenções podem 
ser adotadas a partir dos resultados 
encontrados;

• Planejar, coordenar, acompanhar e 
avaliar, junto com os professores, as 
intervenções pedagógicas (reagrupa-
mentos, projetos interventivos, gru-
pos de estudo etc.), buscando sanar 
lacunas e ampliar o desenvolvimento 
daqueles que já alcançaram as pro-
postas  de aprendizagem;

• Fortalecer as relações do grupo de 
professores dos diferentes com-
ponentes curriculares por meio de 
ações interdisciplinares/transdisci-
plinares;

• Articular com equipe gestora, profes-
sores, servidores da escola, famílias 
e estudantes ações que promovam 
a integração da comunidade esco-
lar com a instituição de ensino, bem 
como o desenvolvimento das aprendi-
zagens dos estudantes (para desen-
volver estratégias ou metodologias 
adequadas para o acompanhamento 
escolar desses estudantes);

• Realizar acompanhamento e ava-
liação sistematizados, garantindo 
continuidade das ações pedagó-
gicas necessárias para o alcance 
dos objetivos de aprendizagem dos 
estudantes;

• Orientar e acompanhar as reuniões 
do Conselho de Classe, cuja inten-
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A coordenação pedagógica em nível 
intermediário é de competência das  Uni-
dades Regionais de Educação Básica 
– UNIEB, vinculadas às Coordenações 
Regionais de Ensino. É desenvolvida por 
coordenadores intermediários (CI), res-
ponsáveis pelo acompanhamento das 
unidades escolares que possuem turmas 
do Programa para Avanço das Aprendiza-
gens Escolares, de forma articulada com 
os coordenadores pedagógicos locais, 
equipe gestora das unidades escolares e 
a Coordenação Pedagógica Central.

Nesse nível de gestão, a coordenação 
tem o objetivo de acompanhar as ativida-
des pedagógicas nas unidades escolares da 
Coordenação Regional de Ensino, por meio 
de participação nas coordenações pedagó-
gicas locais, além da articulação com políti-
cas, dos planos, dos projetos, das ações e 
dos programas relacionados à melhoria dos 
processos de ensino e de aprendizagem.

Os coordenadores intermediários deverão: 
• Acompanhar a implementação do Pro-

grama Para o Avanço das Aprendi-
zagens Escolares, e ações afins que 
contribuam para a superação da defa-
sagem idade-ano;

• Elaborar registros do acompanha-
mento realizado com as unidades 
escolares, para análise e implemen-
tação de estratégias em articulação 
com a UNIEB e/ou com a Subsecre-
taria de Educação Básica;

• Mapear a situação de defasagem 
idade-ano dos estudantes da CRE;

• Fomentar e participar de formações 
específicas para as turmas do Pro-
grama para Avanço das Aprendiza-
gens Escolares;

• Divulgar as experiências realizadas nas 
turmas do Programa para Avanço das 
Aprendizagens Escolares e avaliar seus 
resultados;

• Promover estudos de temas perti-
nentes ao trabalho com estudantes 
em situação de defasagem escolar 
(desempenho escolar, aprovação, 
reprovação, abandono, evasão etc.);

• Acompanhar as ações coletivas de 
reagrupamentos, projetos e estraté-
gias interventivas nas unidades es-
colares que ofertam o Programa para 
Avanço das Aprendizagens Escola-
res;

Coordenação Pedagógica Intermediária

Coordenação Pedagógica Central
A coordenação pedagógica central é de 

competência da Gerência de Políticas Edu-
cacionais para o Desempenho Escolar, da 
Diretoria de Ensino Fundamental – DIEF 
vinculada à Coordenação Políticas Educa-

cionais para a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - COEIF/SUBEB, por meio 
dos coordenadores centrais responsáveis 
pela orientação da política para correção 
da defasagem idade-ano, de forma articu-

cionalidade deve perpassar a arti-
culação dos três níveis da avaliação 
dentro da escola;

• Zelar pela utilização da avaliação infor-
mal de maneira positiva e encorajadora, 
evitando os rótulos depreciativos que 
não ajudam no processo de ensino e de 
aprendizagem;

• Fortalecer o aspecto democrático das 
reuniões do Conselho de Classe com 
os estudantes e os professores - (im-
plementar, gradativamente, o Conse-
lho de Classe participativo e assem-
bleias estudantis).



Orientação
Pedagógica

PROGRAMA PARA AVANÇO DAS
APRENDIZAGENS ESCOLARES 23

Formação Continuada

O trabalho docente, ao longo dos anos, 
vem se ressignificando, adquirindo novos pa-
radigmas, novas concepções. Compreender 
a escola com espaço de aprendizagens im-
plica em compreender que todos os sujeitos 
que ali transitam estão construindo saberes. 
Os estudantes aprendem com os professo-
res e com seu colegas de classe, e os pro-
fessores podem também aprender com os 
estudantes e com seus colegas de profissão. 

A prática pedagógica, por sua natureza, 
prescinde de atualizações constantes, pois 
o sujeito dessa ação está em constante 
mudança. As práticas sociais, o acesso às 
tecnologias de comunicação e de informa-
ção, tem impacto direto nas necessidades 
educativas. O grande desafio dos professo-
res atualmente é tentar assumir uma nova 
dimensão da sua prática pedagógica. 

A formação continuada acontece de 
maneira coletiva e é interdependente da 
experiência profissional e da reflexão. É 
necessário consolidar tempos e espaços 
escolares para que os professores reflitam 
sobre suas práticas,  sobre o contexto em 
que atuam, suas possibilidades pedagógi-
cas, sobre a legitimidade e adequação dos 
métodos que emprega, e especialmente 
sobre as finalidades do ensino. 

A formação continuada ainda contribui 
para que professores, coordenadores e 
gestores escolares avaliem todos os as-
pectos pedagógicos, propondo estratégias 
e sugerindo mudanças significativas para 
toda a comunidade escolar.

Um dos espaços mais importantes para 
a formação continuada na SEEDF é a coor-
denação pedagógica, na jornada ampliada, 
conforme previsto no artigo 4º da Portaria nº 
445, de 16 de dezembro de 2016, que esta-

belece os critérios para atuação dos docen-
tes nas unidades escolares da Rede Públi-
ca de Ensino do Distrito Federal. O tempo 
da coordenação pedagógica na escola pro-
picia o encontro entre docentes e demais 
educadores para, conjuntamente, pensar 
a ação educativa. Facilita a realização de 
estudos, debates, leituras, a partir das de-
mandas formativas surgidas na própria es-
cola. Compreende-se os educadores como 
responsáveis em grande medida e capazes 
de conduzir processos formativos próprios. 
Aqui cabe a mesma ideia defendida como 
princípio do PAAE: o protagonismo. Se en-
tendemos os nossos estudantes como pro-
tagonistas nas aprendizagens, nada mais 
coerente que, como educadores, também 
nos percebamos como tal.

O processo formativo realizado na es-
cola demanda do grupo compromisso e 
responsabilidade com a educação de quali-
dade. Por outro lado, também facilita indis-
cutivelmente o trabalho docente. O profes-
sor que se embasa teoricamente diante dos 
desafios que surgem no cotidiano escolar 
adquire elementos para pensar soluções 
diante dos desafios enfrentados, além de 
desenvolver ferramentas para o desenvol-
vimento de estratégias.

Toda a escola deve ser comprometida 
com a formação continuada nas coorde-
nações pedagógicas. Os processos for-
mativos precisam ser prioridade da gestão 
escolar que as organizará em um trabalho 
conjunto com o coordenador pedagógico 
local. Dessa maneira, reabre-se o debate 
para que compreendamos que a formação 
no local da escola, devidamente planejada 
e acompanhada, pode fazer a diferença na 
aprendizagem dos estudantes.

lada com as Unidades Regionais de Educa-
ção Básica - UNIEB/CRE e demais setores 
do nível central da SEEDF. 

Nesse nível de gestão,  a coordenação 
pedagógica tem o objetivo de propor e ela-
borar orientações pedagógicas, diretrizes 
e documentos norteadores para a implan-
tação e a implementação do Programa 
para Avanço das Aprendizagens, promo-

vendo articulações com os demais seto-
res da SEEDF  para efetivação das ações 
do PAAE, especialmente junto ao Centro 
de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 
Educação - EAPE. Além de propor, orien-
tar e acompanhar a realização de pesqui-
sas, estudos e experiências para subsidiar 
a prática pedagógica nas unidades esco-
lares que ofertam turmas do PAAE.
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A Orientação Pedagógica do PAAE 
emerge da necessidade de estratégias pe-
dagógicas que contribuam para o enfren-
tamento da defasagem escolar, propondo 
a ampliação de estratégias didáticas de 
ensino e de acompanhamento das apren-
dizagens dos estudantes, com a reorgani-
zação do trabalho pedagógico.

Além de contribuir para a garantia de 
acesso, permanência e conclusão na ida-
de esperada, possibilitando o sucesso da 
aprendizagem e, consequentemente, a me-
lhoria da qualidade da educação pública do 
Distrito Federal, o Programa para o Avanço 
das Aprendizagens Escolares possibilita 
aos estudantes a superação da defasagem 
idade-ano, com atendimento às suas ne-
cessidades de aprendizagem. 

A Orientação Pedagógica do PAAE re-
toma as aprendizagens de todos, inclusive 
dos gestores e articuladores das políticas 
educacionais no contexto da SEEDF, que 
aprendem com os acertos e com os equí-
vocos envolvidos em um programa dessa 

magnitude. Esse caderno é fruto da pesqui-
sa, do estudo e da reflexão sobre a prática 
escolar, da análise das experiências pro-
fissionais e da trajetória de cada educador 
comprometido com as aprendizagens de 
todos os estudantes na escola. 

E assim, conclui-se que não deve haver 
espaço para a defasagem idade ano. No 
espaço escolar todos devem ter acesso à 
aprendizagem no tempo considerado ade-
quado. Portanto, ainda não há conclusões. 
A defasagem idade ano ainda não chegou 
ao fim. E para que não se (re)produza ou 
retroalimente essa mazela, a proposta de 
organização escolar em ciclos, estrutura-
da em princípios equivalentes ao do PAAE, 
vem sendo implementada nesta SEEDF.

Assim, almeja-se concluir. Para que 
não haja necessidade de novas propos-
tas, para a correção de fluxo. Concluir 
esse programa, com a promoção de estra-
tégias de ensino que sejam efetivas para 
a aprendizagem e com a disseminação da 
cultura de sucesso escolar.

CONCLUSÕES
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