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Formulário de Registro do Plano de Atendimento de Oficinas Pedagógicas Sócio Profissionalizantes¹
                                                                              

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

O  estudante  ________________________________________________nascido  em  ______/_____/_____  filho  de  _____________________  e

________________________residente  à  ________________________________________________________na  cidade  de  _____________________________,

atualmente com _____anos (idade).

Possui BPC?  (  ) Sim     (  ) Não    Possui RG E CPF: _____________________________________

Possui passe livre?  (  ) Sim    (  ) Não             Possui diagnóstico clínico? ___________________ Tempo de permanência na oficina: ________________________

2 – CONDIÇÕES LABORAIS 



3-HABILIDADES E DIFICULDADES DO ESTUDANTE

LINGUAGEM 

Habilidades Dificuldades

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Habilidades Dificuldades

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



DESENVOLVIMENTO COGNITIVO (aprendizagens)

Habilidades Dificuldades

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

                          

MEIO SOCIAL / FAMÍLIA

Habilidades Dificuldades

______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

PLANO DO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO

OBJETIVOS PARA APRENDIZAGENS



 

2- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE

 
3-PROFISSIONAIS QUE DEVERÃO SER ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE.

4-RESULTADOS ESPERADOS



5-AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

________________________________________________
Assinatura do Professor da Oficina Profissionalizante

                                                 

_______________________________________      __________________________________          ______________________________________    
                          Orientador Educacional                                   Coordenador Pedagógico                                                Supervisor Pedagógico
                                                

Data _____/_____/_____.



Orientações para o preenchimento do Formulário de Registro¹ 

Condições laborais
Possui aceitação às normas? Justifique.
Possui facilidade em aprender o serviço? Citar as dificuldades.
Apresenta reações de aceitação a críticas e elogios?
Aceita mudanças?
Reconhece o valor do trabalho?
Relatar caso o estudante apresente alterações de humor, se possui iniciativa, disciplina e autonomia.
Demonstra iniciativa?
Sabe trabalhar em grupo?
 
Habilidades e dificuldades do estudante
No quadro, no campo Desenvolvimento Psicomotor, relatar se o estudante sabe orientar-se na rua, se pede informações quando está em dificuldade, se utiliza transporte
público sozinho,... enfim, se tem autonomia no ir e vir. 
No quadro, no campo Linguagem, alertar para os seguintes pontos: Tem boa expressão verbal?
Apresenta boa organização das idéias?
Tem fluidez na fala? Tem encadeamento de idéias?
É introvertido? Extrovertido?
No quadro desenvolvimento cognitivo ( aprendizagens)  informar se o estudante identifica seu nome, escreve o nome funcionalmente, informar sobre o processamento da
informação e processamento fonológico da leitura e da escrita.
No quadro meio social/família informar se o estudante reconhece a sua composição familiar e a sua própria identidade pessoal e representação social de deficiência,
escreve ou cita os nomes das pessoas de sua família? Utiliza corretamente telefone público? Comunica-se por telefone? Informar se o estudante apresenta estabilidade de
humor,participa das atividades em grupo, participa das atividades sociais e de lazer promovidas pela instituição, cumprimenta, pede desculpas e agradece?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLANO DO ATENDIMENTO-São as ações desenvolvidas para atender as necessidades do estudante de acordo com o PPI  e que podem ter o foco em AVAS, habilidades

psicomotoras, integração social e habilidades básicas e de gestão de acordo com o nível de cada estudante

Atividades a serem desenvolvidas no atendimento ao estudante 
Para atender a cada um dos objetivos propostos, descreva as atividades que pretende realizar.
Profissionais que deverão ser envolvidos no atendimento ao estudante.
A partir das informações que você já tem do caso, que profissionais poderão colaborar com o estudante, que possivelmente possam se tornar parceiros? Educador físico?
Professor regente de EJA? Professor de orientação para o trabalho?
Resultados esperados
Faça uma lista dos principais resultados esperados. Cada um dos objetivos deverá produzir resultados pela intervenção. Quais são os resultados que você espera em cada
um dos objetivos propostos? Esta projeção será muito importante para verificações e avaliações. 
Avaliação dos resultados
Quando um objetivo não foi alcançado, devemos revê-lo e adequá-lo ou então precisaremos mudar as estratégias (atividades) propostas no atendimento.



 O plano deverá ser avaliado durante toda a sua execução. 
 No registro deverão constar as mudanças observadas em relação ao estudante. O que foi que contribuiu para as mudanças observadas? De que forma as ações do

plano repercutiram no desempenho do estudante?

¹Revisão-Coordenação de Educação Especial-2014 
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