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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: ____________________________________________________________________  Matrícula: __________________ Turno:_________

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: ____________________________________________________________________  Matrícula: __________________ Turno:_________

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da
Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania,
Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à
aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no
meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:

METAS:
1.

2.

3.



TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
(o que vai ser realizado)

EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃOEd.

Cidadania
DH

Ed.
Diversid.

Ed.
Sustent.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:



Instruções para o Preenchimento do Plano de Ação

O instrumento de planejamento anual das ações pedagógicas da Orientação Educacional deve ser elaborado a partir da análise coletiva da
realidade, em articulação com os demais projetos da escola e incorporado ao Projeto Político Pedagógico-PPP, conforme previsto na Orientação
Pedagógica da Orientação Educacional (2019, p:65).

O Plano de Ação deve ser elaborado conforme descrição a seguir:

● No campo de abertura do Plano de Ação identificar com nome completo, respectivas matrículas e turno (diurno ou noturno), de todos os
Pedagogos-Orientadores Educacionais que atuam na unidade escolar e que serão responsáveis pela realização do planejamento.

● No campo “Metas” deverão ser descritos os resultados que a Orientação Educacional pretende atingir para auxiliar na superação das
situações problema-desafios e ações prioritárias elencadas coletivamente pela unidade escolar em seu processo de análise da realidade para
elaboração do PPP.

● No quadro de planejamento:
➔ Na coluna referente às “Temáticas” devem ser registrados os assuntos que tem uma intencionalidade pedagógica junto ao público

que será abordado para o alcance da(s) meta(s) elencada(s). Destacam-se as categorias temáticas direcionadas pela Gerência de
Orientação Educacional como prioritárias para as políticas educacionais vigentes.

➔ Na coluna “Fundamentação Curricular”, basta marcar com um X o eixo transversal, ou os eixos, a partir do qual a temática será
abordada, diante do objetivo educativo que pretende promover e em conformidade com os pressupostos teóricos do Currículo da
Educação Básica.

➔ Na coluna “Estratégias Pedagógicas” devem ser explicitadas as ações que serão desenvolvidas como caminho de realização da
proposta educativa pretendida, sendo acrescentadas uma linha para cada ação.

➔ Na coluna “Eixo de Ação” devem ser registrados para cada estratégia pedagógica, quais públicos serão abordados, em
conformidade com a Orientação Pedagógica da Orientação Educação (implantação da orientação educacional, institucional,
estudantes, professores, família, em rede)

➔ Na coluna “Período de Execução” deve ser planejada a temporalidade de realização de cada estratégia pedagógica,
preferencialmente indicando a época do calendário escolar em que as atividades serão desenvolvidas, de modo a favorecer a
Proposta Pedagógica da unidade escolar e a organização individual do profissional.



● No campo “Instrumentos de Avaliação/Indicadores de Resultados” devem ser estimados instrumentos que permitam monitorar o avanço em
relação às metas apontadas no início do Plano de Ação, assim como resultados observáveis que indicam o alcance das metas elencadas.

OBSERVAÇÃO: Destaca-se que o Plano de Ação faz parte da escrituração das ações pedagógicas da unidade escolar e, em caso de
movimentação do profissional, uma cópia deverá ficar nos arquivos da instituição, sob a guarda da equipe gestora, para ser entregue ao novo
profissional que for lotado na escola para assegurar a continuidade do trabalho da Orientação Educacional.

Exemplo:

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: _Maria Joaquina da Silva_____________________________________ Matrícula: ???????_____ Turno:__Diruno_

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: __João Cabral de Melo________________________________________ Matrícula: ___!!!!!!!!!__ Turno:__Noturno_

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe
pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p.
30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico -
PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e
protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:

METAS:
● Ampliar a participação cidadã da comunidade escolar frente às situações de precariedade que interferem no processo de escolarização.



TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
(o que vai ser realizado)

EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃOEd.

Cidadania
DH

Ed.
Diversid

.

Ed.
Sustent.

Garantia de
direito à
escolarização

X Articular rede social para passeata na comunidade
escolar

Rede

Folder informativo Família

Live no instagram Estudante

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Formulário para avaliação inicial, passado os primeiros 30 dias letivos, sobre a percepção da participação dos estudantes e seus responsáveis nas
questões de desafios na escola e na comunidade.

No terceiro semestre nova aplicação de formulário para avaliar mudança quanto ao nível de participação, assim como de impacto da participação
para a transformação da realidade.

Roda de conversa para uma avaliação coletiva sobre os resultados das ações.


