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Relatório Semestral da Orientação Educacional 

Unidade Escolar: 
__________________________________________________________________________

Orientador(a) Educacional:_____________________________________ Matrícula: ____________

Ações de Implantação da Orientação Educacional  Total:

Ações desenvolvidas Público Alcançado Resultados Observados

Ações Institucionais Total:

Ações desenvolvidas Público Alcançado Resultados Observados

Ações Junto aos Professores Total:

Temas abordados em Apoio Pedagógico Individual Público Alcançado Resultados Observados

Ações Pedagógicas no Coletivo Público Alcançado Resultados Observados



Ações Junto aos Estudantes Total:

Temas abordados nas Ações Educativas Individualizadas Público Alcançado Resultados 
Observados

Ações Educativas no Coletivo Público Alcançado Resultados 
Observados

Ações Junto às Famílias Total:

Temas abordados na Atenção Pedagógica Individualizada Público Alcançado Resultados 
Observados

Ações de Integração Família-Escola Público Alcançado Resultados 
Observados

Ações em Rede Total:

Ações em Rede Interna Objetivos Resultados Observados



Ações em Rede de Proteção Social Encaminhamentos Resultados Observados

                                                                                                                    Data: ____   /_____   /___________                        

Nome e matrícula dos responsáveis pelas informações

___________________           _______________________                     __________________________
                      Gestor                                   Orientador Educacional                                Coordenador Intermediário



Orientações para o Preenchimento do Relatório Semestral das Ações da Orientação Educacional

 O Relatório Semestral das Ações da Orientação Educacional refere-se ao andamento das 
ações planejadas e também das ações decorrentes de necessidade ocasional durante o semestre letivo. 
É um instrumento onde se registra os resultados obtidos nas ações desenvolvidas durante o semestre. 
Recomenda-se que seja alimentado cotidianamente (por exemplo, a cada ação realizada, marque na 
coluna "total" para trazer dados mais fidedignos), deixando apenas ajustes para o período de 
finalização do semestre.

Os dados a serem registrados estão organizados conforme os eixos de ação descritos na 
Orientação Pedagógica da Orientação Educacional (2019).

Estes registros deverão ser feito por Unidade Escolar e, portanto, coletivamente quando 
houver mais de um profissional da Orientação Educacional em exercício na unidade escolar; 
conforme descrição a seguir:

 Deverá ser enviado, via Processo SEI, semestralmente ao Coordenador 
Intermediário.

 No cabeçalho, preencher o campo “Unidade Escolar, Orientador (a) Educacional e 
matrícula”.

 No quadro destinado às “Ações de Implantação da Orientação Educacional – Ações 
desenvolvidas” deverá constar, resumidamente, as práticas realizadas para a 
sistematização do trabalho desenvolvido e a promoção da identidade no âmbito 
escolar, em coerência com o que está previsto na Orientação Pedagógica da 
Orientação Educacional de 2019, da página 60 a 62 e em conformidade ao que foi 
indicado no Plano de Ação inserido na Proposta Pedagógica.

 No quadro destinado às “Ações Institucionais” deverá constar, resumidamente, as 
atividades realizadas com intuito de contribuir para a articulação com a comunidade 
escolar, elaboração e implementação da Proposta Pedagógica – PP e avaliação 
institucional, em coerência com o que está previsto na Orientação Pedagógica da 
Orientação Educacional de 2019, da página 63 a 67 e em conformidade ao que foi 
indicado no Plano de Ação inserido na PP.

 Nos quadros destinados às “Ações Junto ao Professor, aos Estudantes e às Famílias" – 
"Temas abordados em Apoio Pedagógico Individual", "Ações Educativas 
Individualizadas" e "Atenção Pedagógica Individualizada” deverão constar, 
resumidamente, as atividades realizadas com intuito de cooperar com o processo 
pedagógico voltado à aprendizagem e desenvolvimento integral do estudante, 
refletindo e analisando as práticas pedagógicas, o desempenho dos estudantes, as 
possíveis dificuldades de escolarização, bem como colaborar com a práxis dos 
educadores, mediação de conflitos e tomada de decisões. Conforme está previsto na 
Orientação Pedagógica da Orientação Educacional de 2019, da página 67 a 80 e em 
conformidade ao que foi indicado no Plano de Ação inserido na PP.

 No campo “Total” correspondente a cada eixo de ação deverá constar o quantitativo 
(valor numérico) de ações desenvolvidas. Destaca-se que, no âmbito da 
implementação de políticas públicas, dados quantitativos são de grande relevância.

 No espaço “Público Alcançado”, correspondente a cada eixo de ação, deverá ser 
registrado o público com o qual as ações foram desenvolvidas e o total de 
participantes em cada ação. (Ex: 25 estudantes/ 1 coordenador/ 8 professores)



 No campo “Resultados Obtidos” registrar as experiências relevantes e a repercussão 
quanto às metas de cada eixo de ação, a saber:

 EIXO IMPLANTAÇÃO: resultados das ações de Estruturação do Espaço 
Físico, Promoção da Identidade da Orientação Educacional e organização dos 
instrumentos de registros para o aprimoramento de ações futuras.

 EIXO INSTITUCIONAL: resultados das ações de Análise da Realidade, 
Planejamento Coletivo, Intervenção e Acompanhamento, que visem o 
aprimoramento do processo de aprendizagem e desenvolvimento na escola, 
para que seja contextualizado e articulado coletivamente.

 EIXO ESTUDANTE, PROFESSORES e FAMÍLIA: resultados das ações 
pedagógicas realizadas de forma individualizada e coletiva, planejadas a partir 
de objetivos e procedimentos prévios que atendam às necessidades elencadas 
no coletivo da escola e de demandas espontâneas apresentadas durante o 
semestre.

 No quadro "Ações em Rede":

 No campo “Total” deverá constar o quantitativo (valor numérico) de ações 
desenvolvidas.

 No campo “Ações em Rede Interna” registrar as ações realizadas para integrar 
o trabalho da Orientação Educacional ao dos outros profissionais da unidade 
escolar e da SEEDF;

 No campo “Ações em Rede de Proteção Social” registrar as ações de parcerias 
com instituições governamentais e não governamentais do Sistema de Garantia 
de Direitos, visando à promoção, garantia e defesa de direitos.

 No campo “Objetivos” deverá constar o foco das ações realizadas, quando 
possível relacionando-os ao que está proposto na Proposta Pedagógica da 
unidade escolar, no Currículo da Educação Básica do DF, nas Diretrizes 
Pedagógicas e de Avaliação do DF.

 No campo “Encaminhamentos” deverá constar o nome do órgão/Instituição 
acionada e o quantitativo de estudantes encaminhados. (Ex: Conselho Tutelar; 8 
estudantes)

 No campo “Resultados Observados” deverá registrar efetividade das ações 
realizadas de forma coletiva e/ou articulada, qualidade na comunicação interna, 

ampliação do engajamento e participação da comunidade escolar nas ações 
desenvolvidas em Rede Interna e desafios encontrados; assim como o sucesso 
e/ou transformação das situações que foram encaminhadas à Rede de Proteção 
Social e dificuldades apresentadas.

 Por fim, o formulário deverá conter o registro de local, data e responsáveis pelas 
informações.

Destaca-se ainda, que concluído o preenchimento do relatório, este se torna um instrumento 
importante para ser tomado como avaliação das ações realizadas e resultados alcançados, com vistas 
à adequação e ao replanejamento do Plano de Ação.



OBSERVAÇÃO: Ressalta-se que os relatórios fazem parte da escrituração das ações 
pedagógicas da unidade escolar e, em caso de movimentação do profissional, cópias deverão ser 
deixadas nos arquivos da instituição, sob a guarda da equipe gestora,  para ser entregue ao novo 
profissional que for lotado na unidade escolar para assegurar a continuidade do trabalho da 
Orientação Educacional.

 


