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APRESENTAÇÃO

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS

   Com o intuito de dialogar, esclarecer e contribuir com o trabalho

desenvolvido pelo corpo docente e pela unidade escolar, a Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal apresenta orientações pedagógicas

para o 3º Ciclo para as aprendizagens.

     Frente ao cenário atípico vivenciado pela sociedade em 2020 e os

reflexos da pandemia no contexto escolar, pode-se identificar

potencialidades e fragilidades na implementação do 3º Ciclo para as

aprendizagens nas escolas do DF. 

    Por esse motivo, a Diretoria de Ensino Fundamental, por meio da

Gerência de Acompanhamento dos Anos Finais (GFAF), traz para o centro

das discussões, experiências exitosas desenvolvidas nas unidades

escolares da Rede de Ensino Pública do Distrito Federal.



     A organização escolar em ciclos pressupõe uma lógica diferente de

funcionamento da unidade escolar. Currículo, tempos, espaços, avaliação

para as aprendizagens, conselho de classe e registros de avaliação são

alguns dos aspectos a serem ressignificados.

       Quando se pensa em ciclos para as aprendizagens, há de se entender

que toda a unidade escolar funciona para garantir o direito de

aprendizagem a todos os estudantes.

     O funcionamento do ciclo pode ser representado como um jogo de

videogame. Onde cada estudante entra na escola como um jogador que

inicia um jogo e tem fases para transpor, as fases são representadas pelos

objetivos de aprendizagem. A cada alcance de objetivos, o jogador

avança para novas fases, que são outros objetivos mais complexos. Cada

jogador avançará em velocidade distinta de uma fase a outra.
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   Mas como fazer isso na unidade escolar? Como disponibilizar a cada

estudante o tempo necessário? Como tratar de percursos individuais?

   A escola em ciclos não tem um modelo fixo, ela está em constante

construção. Cada escola encontra os seus próprios percursos, mas há

pesquisas, estudos, debates e pesquisadores que apontam alguns

caminhos. 

     Importa, entretanto, compreender que a lógica da organização em ciclos

difere da escola seriada. Destaca-se, por exemplo, a ideia de que na

seriação o estudante que não atingiu os objetivos de aprendizagens

propostos fica retido e vai cursar todo o ano letivo exatamente como os

demais estudantes que estão no fluxo regular. Mas importa questionar: O

que a unidade escolar pode fazer para que o estudante atinja os objetivos

de aprendizagens não alcançados durante o ano letivo?

   O 3º Ciclo para as aprendizagens é compreendido em dois Blocos

bienais, 6º e 7º anos e 8º e 9º anos. Esses biênios são entendidos como

unidades mínimas de progressão ou retenção, mas o fim do Bloco I não

significa, necessariamente, que o estudante não possa recuperar as

aprendizagens no Bloco II. A natureza dos Blocos é de se apropriar das

necessidades dos estudantes e desconstruí-las ao longo de todo o

percurso do 3º Ciclo, por meio de intervenções pedagógicas, como os

Reagrupamentos e Projetos Interventivos.

   Pensando nisso, a organização escolar do 3º Ciclo para as aprendiza-

gens proporciona mais oportunidades de aprendizagem, pois entende que

o indivíduo percorre caminhos distintos e a escola se organiza para

oportunizar a progressão continuada das aprendizagens para cada

estudante.

   Considerando que a organização em ciclos prevê maior integração entre

a unidade escolar e a comunidade, estes devem ser aliados para que o

estudante percorra o Ensino Fundamental da melhor maneira possível. Por

isso é imprescindível manter uma comunicação acolhedora e eficiente com

os familiares dos estudantes.



   Sugere-se que a unidade escolar aproveite o tempo e espaço de

acolhimento dos estudantes e diálogo com a comunidade escolar, para

conscientizar e divulgar a organização escolar em ciclos, considerando as

especificidades de cada unidade escolar e sua Proposta Pedagógica, com

o intuito de nos distanciarmos gradativamente da organização escolar

seriada.
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Organização Escolar em Ciclos para  as

Aprendizagens (clique aqui)

 

Apresentação da identidade escolar e  da equipe

pedagógica.

 

Bate papo com “microfone aberto” com a comunidade,

abrindo espaços para debater a Organização Escolar

em Ciclos;

Sugestões:

   Comunicação efetiva com a comunidade escolar:

    Contrato didático: um acordo a ser firmado com os responsáveis dos

estudantes e com todos os envolvidos no processo de aprendizagem.

Estabelece-se quais são as metas para o ano letivo e planeja-se reuniões

bimestrais onde os responsáveis são convocados para saber sobre as

evoluções e necessidades para que o aluno alcance as aprendizagens

(reforço, reagrupamentos e projetos interventivos). Dessa forma, todos os

envolvidos são lembrados que o objetivo do processo de ensino é a

aprendizagem e a progressão ocorrerá como consequência.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=bCX0TkvCaIY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=bCX0TkvCaIY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=bCX0TkvCaIY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=bCX0TkvCaIY


      Apresentação e debate sobre a Proposta Pedagógica;

      Redes Sociais com as principais notícias e projetos da unidade escolar;

    Fortalecimento do Conselho Escolar, engajando os membros da uni-

dade escolar e da comunidade;

    Murais com informes gerais sobre a organização pedagógica da uni-

dade escolar;

   Momentos de atendimento particular com os responsáveis dos es-

tudantes que necessitam de um acompanhamento diferenciado, com o

acompanhamento das equipes de Apoio e de Orientação Educacional. 

   Vale a pena ressaltar para a comunidade escolar a importância da

participação da família nesse momento de retorno.
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   Em termos práticos, para que o 3º ciclo aconteça da melhor maneira

possível, é ideal que a unidade escolar tenha uma identidade, conhecida e

reconhecida por todos os envolvidos.

     Assim como o(a) Gestor(a) Escolar deve entender a organização do 3º

ciclo e as suas principais características pedagógicas, o corpo docente e

o(a) secretário(a) escolar também devem “falar a mesma língua”,

propiciando um ambiente mais adequado para o alcance das

aprendizagens pelo estudante.

   O(A) secretário(a) escolar tem um papel

fundamental para a conscientização da comunidade

escolar, com vista a informar os responsáveis que o

Ciclo para as Aprendizagens não se resume à

retenção ou não do estudante dentro dos Blocos.



    Estudantes desmotivados ou que não participam das tarefas escolares

apresentam desempenho abaixo de suas reais potencialidades, não

participam das aulas, estudam pouco ou nada e se distanciam do processo

de aprendizagem, uma das consequências é a evasão escolar. Ao

contrário, um estudante motivado mostra-se envolvido de forma ativa no

processo de aprendizagem, com esforço, persistência e até entusiasmo na

realização das tarefas, desenvolvendo habilidades e superando desafios.

(BZUNECK, 2009; GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).

   Espera-se manter estudantes interessados. Infelizmente, não existe

mágica para engajar os estudantes: cada grupo e cada turma são

diferentes. No entanto, pesquisas apontam para algumas ações que

podem trazer um maior engajamento dos estudantes. 

     Abaixo listamos algumas ações que podem ser usadas na sala de aula.
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A coordenação pedagógica como

espaço de valorização do trabalho pedagógico

  A coordenação pedagógica é o espaço e tempo essencial para a

organização do trabalho pedagógico da unidade escolar e da sala de aula.

E deve ser aproveitada como um momento que viabiliza a concretização

da Proposta Pedagógica, a partir do planejamento interdisciplinar, da

avaliação das ações pedagógicas, da autoavaliação e da formação

continuada.

    Entende-se que é possível desenvolver ações coletivas e individuais que

vão ao encontro com a Proposta Pedagógica da unidade escolar. Como

por exemplo:

  Reagrupamentos e projetos interventivos a serem pensados e

organizados. Essas intervenções pedagógicas podem e devem ser

pensadas tanto para a educação em formato presencial, quanto em

remoto, considerando a situação vivida no ano letivo de 2020, e que, se

estenderá, em maior ou menor medida, para o ano letivo de 2021. Há

ainda que se destacar que muitas unidades escolares têm realizado as

estratégias de reagrupamento e de projeto interventivo via plataforma

Google Sala de Aula e via Google Meet, com experiências exitosas. Como

exemplo de reagrupamentos poderíamos citar:  Professores(as) de um

mesmo componente curricular podem dividir entre si os objetivos de

aprendizagem do bloco I e atender os grupos de estudantes que ainda

precisam alcançar determinados objetivos, ao invés de organizá-los por

ano (6º ano e  7º ano). 

   Pensando na lógica da escola em ciclos, a coordenação pedagógica

ganha papel de grande destaque.

A coordenação pedagógica é uma conquista dos educadores e sua

valorização passa pelo comprometimento dos docentes e pela gestão da

unidade escolar responsável em dinamizá-la a partir do trabalho coletivo.

(DIRETRIZ PEDAGÓGICA PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º

CICLO, 2014, p. 31)
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http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf


  Destaca-se novamente que as unidades escolares podem encontrar

caminhos distintos de organizar estudantes nas rotinas escolares para

atender às necessidades de aprendizagem de cada um.

     Formação continuada no espaço escolar. A coordenação pedagógica

deve propiciar espaços de formação que atenda às especificidades do

grupo docente. Os desafios colocados ao trabalho docente demandam

formação constante e continuada.

   Considerando a Circular nº 4 de 2021 - SEE/SUBEB que dispõe sobre a

Organização Pedagógica da Parte Diversificada e Ensino Religioso para o

ano letivo de 2021, as Partes Diversificadas (PD) 1 e 2 serão destinadas

ao acompanhamento pedagógico de Matemática e Língua Portuguesa e a

Parte Diversificada (PD) 3 será distribuída de acordo com a modulação e

realidade de cada unidade escolar. Dessa forma, professore(as) que

tiverem carga residual, poderão utilizar esse tempo dentro da unidade

escolar para planejar intervenções com os estudantes, buscando a

recuperação das aprendizagens não alcançadas.  

   Sendo assim, planejamento e formação são aspectos centrais a serem

pensados e organizados pela gestão escolar para o tempo da coordenação

pedagógica.
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Sugestões de textos: 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO 3º CICLO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL:

DESAFIOS E POSSIBILIDADES

A AVALIAÇÃO NO 3º CICLO E SUAS IMPLICAÇÕES NA  ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

DO DISTRITO FEDERAL

O TRABALHO CONJUNTO ENTRE DOCENTES:

UMA POSSIBILIDADE DE MUDANÇAS 

NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/38262/1/2019_D%c3%a9boraGon%c3%a7alvesdeBastos.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/38262/1/2019_D%c3%a9boraGon%c3%a7alvesdeBastos.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/38262/1/2019_D%c3%a9boraGon%c3%a7alvesdeBastos.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37190/1/2019_Gilc%c3%a9iaLeitedosSantosFontenele.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8664/1/2010_CatarinaPereiradeAraujo.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8664/1/2010_CatarinaPereiradeAraujo.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8664/1/2010_CatarinaPereiradeAraujo.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8664/1/2010_CatarinaPereiradeAraujo.pdf
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  É clara a função do Projeto Interventivo e dos Reagrupamentos na

organização do trabalho pedagógico em ciclos no DF. Por mais

desafiadores que sejam, quando inseridos na rotina da escola, são

elementos estruturantes para que o 3º Ciclo realmente se efetive.

Projeto Interventivo e

Reagrupamentos

Os Reagrupamentos constituem estratégia pedagógica que permite

agrupar os estudantes de acordo com suas dificuldades e

potencialidades a fim de promover o avanço contínuo das

aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e planejada,

sistematicamente. Possibilita a mediação entre pares, pois os estudantes

auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e experiências.

(DIRETRIZ PEDAGÓGICA PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º

CICLO, 2014, p. 62)

A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de

responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e

a de coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os

pedagogos e os psicólogos, entre outros profissionais, são sujeitos

partícipes e corresponsáveis nesse processo pedagógico. Tal

envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades, em tempos

e espaços escolares flexibilizados. (DIRETRIZ PEDAGÓGICA PARA A

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO, 2014, p. 51)

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
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   Essas estratégias garantem a flexibilização e o respeito aos tempos de

aprendizagem de cada estudante, mas como fazer isso acontecer na

prática pedagógica diante do contexto do ambiente escolar? 

   O planejamento pedagógico da unidade escolar, através da Proposta

Pedagógica elaborada em conjunto com o corpo docente e comunidade

escolar, deverá contemplar projetos e ações pontuais para garantir o

alcance das aprendizagens dos estudantes durante o ano letivo.

  Sugere-se atenção quanto à distribuição da grade horária dos

componentes curriculares. Quando possível, organizar de tal forma que o

professor tenha duas aulas seguidas durante a semana para realizar as

estratégias, como o reagrupamento interclasse, que demandam mais

tempo com as suas turmas.

  Sabe-se que, dentro da sala de aula existem estudantes com

necessidades e tempos de aprendizagens diferentes, uns levam mais

tempo para aprender e outros podem levar menos tempo. A partir dessa

realidade, o(a) professor(a) deverá identificar no início do seu trabalho

pedagógico, por meio da avaliação diagnóstica, quais são as

potencialidades e fragilidades que possam ser observadas quanto a

aprendizagem dos estudantes da sua sala de aula e utilizar das estratégias

disponíveis para garantir a progressão continuada das mesmas.

A avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um processo de

aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de

conhecimento, as  aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função

diagnóstica deve ocorrer durante todo o ano, em razão de ela potencializar a

função formativa e ter como  objetivo  identificar as experiências e aprendizagens

dos estudantes com a finalidade de favorecer a escolha do trabalho mais

adequado. Ademais, ela tem aspecto preventivo e seus resultados servem para

explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos estudantes.

(GUIA PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS PARA AS

APRENDIZAGENS, SEEDF, Pg. 16)

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ens_fundamental_guia_ciclos.pdf


   Com a chegada do Ensino Remoto no ano letivo de 2020, descobrimos

novas possibilidades por meio das tecnologias digitais. Na própria

Plataforma do Escola em Casa DF, via Google Sala de Aula, é possível

que o(a) professor(a) crie turmas com os estudantes que não alcançaram

os mesmos objetivos de aprendizagem para executar um projeto

interventivo, por exemplo.

  Cada unidade escolar se organizará para realizar essas estratégias,

conforme preconizado pela Pedagogia Histórico Crítica, a qual considera

que a comunidade tem condição de avaliar e planejar a partir do e com o

seu grupo.

  Lembre-se: essas estratégias deverão ser realizadas de maneira

contínua, durante todo o ano letivo escolar, envolvendo toda a equipe

pedagógica da escola!

A
va

lia
ção Diagnóstica P

ro
jet

os Interventivos
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R

eagrupamento
s

Dentro e entre os Blocos



   O CED 104 do Recanto das Emas realizou, no final de 2019, o

Reagrupamento Interclasse, ultrapassando as barreiras físicas da sala de

aula. Em uma única turma foram alocados os estudantes com alto risco de

reprovação. Primeiro foi feito um trabalho de motivação e resgate

emocional desses estudantes. Depois foram ofertadas aulas de

recuperação e reforços pelos professores, dentro da grade horária da

escola. Após 3 semanas, a avaliação formativa foi realizada, na qual

objetivos e descritores ficaram muito claros para os estudantes. O

resultado foi muito positivo, pois nenhum estudante participante foi retido!

Todos recuperaram não só as notas, como os conteúdos e a autoestima. É

lindo ver a magia do ciclo acontecendo!

     Em uma UE de Brazlândia, o projeto interventivo é desenvolvido  com

vistas à interdisciplinaridade. Tal característica ressalta a participação e

interação dos estudantes quando o trabalho pedagógico é realizado com

atividades em comum pelos componentes curriculares. E, para além disso,

muitos(as) professores(as) realizam atividades por meio da gamificação,

atraindo e mediando os saberes para além do aspecto expositivo, de modo

a desenvolver a reflexão e interação com as mídias digitais.

      Em uma UE do Recanto das Emas, é realizada a análise das fragilida-

des e potencialidades identificadas na avaliação diagnóstica e o corpo

docente, juntamente com a equipe pedagógica escolar, traça o plano e

estratégias para melhor atender os estudantes. As estratégias vão desde a

elaboração de atividades diferenciadas até o reagrupamento interclasse.

Esse processo ocorre durante todo o ano letivo, ao final dos bimestres.

     Reagrupamento Intraclasse - Após avaliação diagnóstica sugere-se

dividir a turma em grupos, nos quais os estudantes estejam no mesmo

nível de aprendizagem. Os estudantes que pertencerem ao grupo mais

“avançado” podem se tornar os monitores da turma, ajudando os que

pertencem aos outros grupos. Muitas vezes, os estudantes monitores

podem explicar e auxiliar o colega de uma maneira mais eficiente,

alcançando o objetivo de aprendizagem esperado.
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experiências e SUGESTÕES



  Reagrupamento Interclasse - Após avaliação diagnóstica e,

preferencialmente, após reagrupamento intraclasse, sugere-se organizar

grupos não seriados de estudantes, consideradas suas fragilidades e

potencialidades, baseado nas disciplinas ou critério de diagnóstico. Este

reagrupamento, mais do que um momento de resgate das aprendizagens,

surge também como ponto de troca de experiências entre os estudantes e

de modificação de paradigmas educacionais. O(A) professor(a) e os

estudantes terão contato baseado na necessidade percebida por ambos,

orientados pelos currículo, mas não presos à ele. O reagrupamento

interclasses é, também, a oportunidade de avaliar a possibilidade de

avanços de estudos para os estudantes com potencial de aprendizado que

lhes permita, sem gerar constrangimentos ou prejuízos. 

Modelo 01 - Redução das aulas, em alguns minutos, para que o tempo

percebido seja remanejado para a realização de reagrupamentos

interclasses. As vantagens são no sentido de não haver redução dos

encontros dos professores com os estudantes, de modo a não gerar

atrasos de conteúdo, além de não haver necessidade de adequações

quanto à grade horária da Unidade Escolar. Para além disso, é possível

realizar reagrupamentos de todas as disciplinas ao longo de duas

semanas. Os reagrupamentos podem ser redistribuídos em outros

momentos (antes ou após o intervalo, por exemplo), não sendo

necessariamente ao final do dia letivo.
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Exemplo - Modelo 01:
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Horário/dia

1º Horário

2º Horário

3º Horário

4º Horário

5º Horário

6º Horário

reagrupamento
reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

port

port

port

port

edf

edf

port

edf

arte

arte

geo

geo

cn

cn

cn

cn

hist

hist

lem

lem

geo

hist

pd1

pd2

pd3



Exemplo - Modelo 02:
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Horário/dia

1º Horário

2º Horário

3º Horário

4º Horário

5º Horário

6º Horário

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

MAT

MAT

MAT

MAT

port

port

port

edf

edf

port

edf

arte

arte

geo

geo

cn

cn cn

hist

hist

lem

lem

geo

hist

pd1

pd2

pd3

Modelo 2 - Retirada de um dos horários da grade, para inserção de

reagrupamentos interclasses. As vantagens são no sentido de garantir

maior tempo para os reagrupamentos e de não haver qualquer tipo de

mudança na organização administrativa geral da Unidade Escolar (horários

de intervalos ou lanche, por exemplo). Os reagrupamentos podem ser

distribuídos ao longo da semana, não sendo necessariamente em um

mesmo dia.

 

reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse

reagrupamento 

interclasse
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    A retenção, como acontece na organização escolar seriada, é totalmente

contraditória quando se pensa na organização em ciclos; e mais, é também

contraproducente.

  A ideia de que o estudante fica retido e cursa todo o ano letivo

novamente, fazendo o mesmo percurso dos demais não é compatível com

a lógica do ciclo. Se cada estudante segue o seu percurso, faz-se

necessária a compreensão de que há objetivos já alcançados e que não

precisam ser novamente “vistos”, de modo que importa garantir o avanço

ou progressão nas aprendizagens, e não a estagnação ou retrocesso. 

   A retenção em si não colabora para a aprendizagem do estudante,

muitas vezes só piora, o levando a evasão escolar. É necessário um

planejamento e cuidado especial com aquele que não atingiu os objetivos

de aprendizagens propostos em determinado ano, esgotando todas as

possibilidades de intervenções por parte da equipe pedagógica escolar e

da família.  

   Neste sentido, registros de avaliação, como por exemplo o Registro
Formativo de Avaliação (RFA), e Conselho de Classe assumem papel

central e primordial para a garantia de avanço.

    Os registros garantem que professores(as) que atenderão o estudante

no ano seguinte tenham acesso aos objetivos de aprendizagem que o

estudante já alcançou ou não e às necessidades que precisam ser

atendidas para garantir a progressão continuada.

  O conselho de classe também possui papel preponderante. Nele,

professores, gestores e estudantes – no caso do conselho participativo –

debatem acerca das aprendizagens dos estudantes e, principalmente,

sobre o que precisa ser feito para garantir a aprendizagem. Há de se

desconstruir a ideia de que o conselho de classe é um momento de

discussão somente de notas, sem pensar no acompanhamento

pedagógico do estudante.

RETENÇão



   Mais um destaque: toda a unidade escolar existe para garantir a

aprendizagem dos estudantes e todos os processos são pensados e

executados para que isso ocorra. Assim, em tempos mais ou menos

distintos, faz-se necessário que cada estudante tenha garantido os seus

direitos de aprender e alcançar os objetivos de aprendizagem

estabelecidos no currículo. 

  O(A) professor(a) tem autonomia para definir as estratégias de

intervenções necessárias para cada estudante. Existe um rol

exemplificativo e descritivo nas Diretrizes Pedagógicas para a Organização

Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens e documentos oficiais da

SEEDF que dispõem de opções de intervenções e ações pedagógicas

destinadas aos professores.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS
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   A organização do currículo é outro aspecto central nos ciclos para as

aprendizagens. Na escola em ciclos, a organização do currículo não pode

ser rígida, buscando fazer com que todos os estudantes de um mesmo ano

passem pelos caminhos ao mesmo tempo.

  A organização do currículo é pensada de modo a proporcionar a

progressão continuada das aprendizagens. Mas como organizar o currículo

de modo diferente para os estudantes considerando a dinâmica da escola

e a maneira como as rotinas escolares se estabelecem? 

    Não é um processo simples, mas separar objetivos de aprendizagem por

docentes de um mesmo componente curricular, reagrupamentos e projetos

interventivos são algumas das estratégias que podem dar concretude a

uma organização do currículo que atenda às necessidades dos estudantes.

Sabe-se que todas as estratégias são desafiadoras, mas também têm

efeito na aprendizagem, conforme têm-se observado em unidades

escolares que adotam as estratégias como práticas rotineiras e planejadas.

   O tempo da coordenação pedagógica também deve ser dedicado a ler,

pensar e organizar o currículo e isso não pode ser feito apenas no início do

ano letivo, mas retomado e repensado ao longo do ano letivo e do bloco.

  Organização curricular e avaliação da aprendizagem são processos

intimamente relacionados. Pensemos em uma organização escolar mais

tradicional na qual têm-se a seguinte dinâmica: no início do ano o currículo

é organizado; a partir daí, os(as) professores(as) dão aulas e ao final de

um determinado período avaliam os estudantes para saber se aprenderam

ou não – a avaliação mede a aprendizagem com vistas a aprovar ou

reprovar; após a avaliação, a organização do currículo segue conforme

planejado sem alterações. As referidas lógicas de organização de currículo

e a concepção de avaliação são incompatíveis com o ciclo para as

aprendizagens.

Progressão curricular



   No 3º Ciclo tal qual concebido pela SEEDF, a avaliação serve para garantir

as aprendizagens, ou seja, não pode ser realizada ao final de um processo

para medir o que o estudante aprendeu antes de iniciar o planejamento

seguinte. A proposta da Avaliação é contribuir para o acompanhamento da

aprendizagem para proposição de estratégias pedagógicas mais adequadas

para o estudante.  

   Dessa forma, o currículo será constantemente reorganizado e a base para

essa organização será a avaliação da aprendizagem. Como fazer isso para

cada estudante? Novamente não há receitas prontas, mas projetos

interventivos e reagrupamentos formam estratégias pensadas justamente

para isso.

   Assim, o currículo não pode ser pensado como grade rígida e engessada,

mas discutido e organizado de forma singular em cada Unidade Escolar,

conforme preconiza a Pedagogia Histórico Crítica e as Teorias  Críticas e

Pós-Criticas do currículo – bases teóricas do Currículo em Movimento

(Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos;

SEDF; 2018). O ponto central é novamente a garantia da aprendizagem de

todos os estudantes.

  Considerando o continuum curricular 2020-2021 proposto pela SEEDF

como um ciclo letivo em decorrência da Pandemia da COVID-19, a partir da

análise e conexões realizadas dos objetivos de aprendizagens e conteúdos

entre os anos dentro dos blocos e entre os blocos, é nítido que o(a)

professor(a) consegue permear entre os anos/blocos, de acordo com as

aprendizagens alcançadas pelos estudantes.
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   Na organização do trabalho pedagógico do 3º Ciclo a avaliação representa

mais uma forma de construção do conhecimento e acompanhamento, dos

mais diversos modelos. Ressalta-se a importância da avaliação para a

melhora no processo de ensino e aprendizagem, tanto do estudante quanto

do(a) professor(a).

   Para a organização do trabalho pedagógico do(a) professor(a), a avaliação

é colocada à serviço das aprendizagens. O olhar contínuo e atento do

professor para o estudante, acompanhando, constantemente, o que

aprendeu e o que ainda não aprendeu, se faz necessário, para que a

avaliação tenha o propósito de orientar o professor na tomada de decisões

pedagógicas com vistas a criar as condições favoráveis aos alunos

(FONTENELE, Gilcéia Leite dos Santos, Brasília 2019). 

   Os instrumentos e procedimentos a serem adotados para a realização de

atividades avaliativas devem considerar um diagnóstico e serem planejados e

desenvolvidos de forma contínua e processual, com vistas à promoção de

uma análise reflexiva sobre as aprendizagens e ao planejamento das

intervenções necessárias. 

   Avaliar não é aprovar ou reprovar - Avaliação como subsídio para o

trabalho na unidade escolar - Pensar projetos e avançar na

interdisciplinaridade - investimento no processo para garantir um resultado

satisfatório

Avaliação para

as aprendizagens

Dentro de uma concepção de avaliação classificatória, em que

simplesmente verifica-se o “não saber” do estudante sem que se

proponham intervenções que apresentem possibilidades de

aprendizagens, não se auxilia no desenvolvimento integral do cidadão.

Tal lógica tem trazido como consequências a produção de altos índices

de reprovação e de evasão, que conduzem à exclusão no interior da

escola e, consequentemente, em nível social. (DIRETRIZ PEDAGÓGICA

PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO, 2014, p. 12)

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf


  Tendo a avaliação para as aprendizagens como uma forma de

acompanhamento e para que ela tenha maior abrangência, podemos

apresentar quatro etapas (DISTRITO FEDERAL 2014b, p. 36):

    Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e

subsidiará a elaboração de estratégias pedagógicas, como os

Reagrupamentos e o Projeto Interventivo, bem como justificará possíveis

avanços e outras ações didáticas cotidianas. É caracterizado pela definição e

utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos que não se

restringem ao início dos cursos e ou eventos; permeia todo o processo,

potencializando a avaliação formativa por meio das intervenções.

   Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho

pedagógico. Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam

tornar visíveis as necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento,

a elaboração e execução das intervenções didático-pedagógicas necessárias

ao avanço. Podem ser realizados de diversas formas: portfólios, diários de

bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da turma, gráficos de

rendimento, relatórios, entre outros. Nas Diretrizes de Avaliação Educacional

(SEEDF, 2014), orienta-se para que a escola, entre outros instrumentos,

utilize sempre que necessário o Registro Formativo de Avaliação (RFA) para

os anos finais e para o Ensino Médio. Nele devem ser respondidas as

questões que norteiam o trabalho pedagógico, quais sejam: o que os

estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam, o que foi realizado

para que eles aprendessem e o que ainda pode ser feito para que eles

aprendam: nisto consiste o olhar pedagógico. Os registros devem existir para

esclarecer, legitimar e comunicar processos, produtos e ou resultados;

ignorar o percurso, não oferece ferramentas para se ter um bom registro. 

     Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos regis-

tros. É a etapa em que o professor e equipes pedagógicas refletem

criticamente sobre o que se apresenta nos dados coletados, observando o

que foi aprendido pelos estudantes. Nesse momento de análise, busca-se a

elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de ensino em função

das dificuldades de aprendizagem identificadas.  
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  Planejamento e execução das intervenções didático-pedagógicas:

caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de

aprendizagem levantadas. Etapa para a elaboração do planejamento,

considerando o “para quê”, o “o quê” e o “como fazer”, por meio das

sequências didáticas e ou projetos de trabalho, Reagrupamentos e outros.

  A avaliação para as aprendizagens precisa ser entendida como um

momento de construção de conhecimento, abandonando práticas de mera

aferição quantitativa, essa concepção avaliativa exige flexibilidade e

disposição às mudanças. 

  Para que a avaliação seja realizada da melhor forma possível, o(a)

professor(a) precisa conhecer o estudante, com o fim de compreender o que

aprendem, como aprendem, quais as maiores dificuldades.
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DIAGNÓSTICO

ANÁLISE

PLANEJAMENTO

INTERVENÇÕES

RE
GI
ST
RO

S AVALIAÇÕES
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   Para que servem os registros de avaliação? Para que serve o Registro

Formativo de Avaliação (RFA)?

  Têm-se observado que a utilização do RFA, muitas vezes, é erro-

neamente interpretada e realizada. O RFA não se destina a registrar as

dificuldades de estudantes que são considerados com menor sucesso pela

escola, tampouco é registro de justificativa de retenção/reprovação. 

    Nos ciclos, os registros de avaliação devem se destinar a dar um norte à

escola e aos docentes sobre os processos de aprendizagem percorridos

pelo estudante. Servirá para dizer o que o estudante aprendeu e o que

ainda não alcançou e deve a ele ser oportunizado. Deve ser claro e retratar

onde o estudante se encontra, os avanços obtidos e o que precisa

alcançar. Pensando assim, ele é um direito de todos os estudantes.

   Há escolas na rede que utilizam também registros auxiliares próprios,

mas dão uma boa visão do percurso de cada estudante. Há outras que

decidiram em grupo que o RFA de todos os estudantes deveria ser

preenchido pelo professor conselheiro e complementado pelos demais

professores – no que coubesse – após o conselho de classe, e a partir das

informações coletadas na reunião do conselho, a cada final de bimestre.        

Essas são estratégias delineadas para garantir que os registros de todos

os estudantes fossem viabilizados.

    A rede trabalha na reestruturação de registros, mas nada impede que as

Unidades Escolares organizem-se – via Google Drive e sistemas próprios -

contanto que os registros sirvam para retratar os objetivos de

aprendizagem alcançados ou não por cada estudante, de modo a

realmente garantir a progressão continuada das aprendizagens no ciclo.

   Os registros do conselho de classe devem ser pensados com a mesma

função, deixando de ser uma escrita burocrática que pouco serve para dar

subsídio ao trabalho da Unidade Escolar na garantia da aprendizagem dos

estudantes. De que serve uma ata de conselho de classe que será

arquivada e nunca mais visitada?

Registros de avaliação

Conselho de Classe e RFA
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  Faz-se importante que a Unidade Escolar pense seus registros de

conselho de classe como meio de reorganização do currículo; como base

para reestruturação dos planejamentos e desenvolvimento de estratégias,

dentre outras funções, sempre pensando em garantir a aprendizagem. 

   A sugestão é que sejam anexados aos relatórios do conselho de classe,

ou um breve resumo das características globais do estudante e que os

professores conselheiros relatem as especificidades de cada estudante da

turma que acompanha. Assim, não sobrecarrega os professores, que vão

no decorrer do ano letivo alimentando o formulário RFA, que pode ser

eletrônico, dedicando maior detalhamento nos casos específicos que o

estudante apresenta em cada componente curricular.

  Uma possibilidade é fazer um formulário para cada turma (Ata do

Conselho de classe) e campos específicos para cada estudante ou

documentos compartilhados no Drive ou, ainda, um banco de dados.

Sendo que as informações podem estar separadas por componentes

curriculares ou não. Cada UE tem a liberdade para encontrar a

organização que melhor se adeque e não sobrecarregue os gestores e

professores, e ao mesmo tempo contenha o maior quantitativo possível de

informações pedagógicas. No caso de se optar pelo uso de documentos

compartilhados, há que se tomar cuidado, pois os mesmos podem ser

editados, apagados ou excluídos pelos usuários, e no caso de utilizar um

banco de dados, é necessário que todos saibam utilizar e se sintam

confortáveis.
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