SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

SISTEMA DE APOIO À PRÁTICA PEDAGÓGICA (SIAPP)
O Sistema de Apoio à Prática Pedagógica (SIAPP) é um recurso interativo, hospedado numa
plataforma web, desenvolvido pela Secretaria da Educação a partir da necessidade de ofertar
à Rede Estadual de Ensino um instrumento específico de apoio à prática pedagógica,
repositório dos planos de curso dos professores e dos Projetos Políticos Pedagógicos das
unidades escolares. O sistema utiliza uma base de dados unificada e integrada com o SEC
online e o Sistema de Gestão Escolar (SGE).
O SIAPP não se configura, estritamente, como um banco de dados, mas como uma plataforma
pedagógica que possibilita aos seus usuários uma vasta possibilidade de análises, cruzamento
de informações, através de relatórios gerados, a fim de viabilizar possibilidades de
encaminhamentos pedagógicos para a formação continuada, em serviço, dos profissionais da
educação, análises de referências teóricas com vista à melhoria da aprendizagem dos
estudantes e, consequentemente, dos indicadores educacionais do Estado.

PRESSUPOSTOS DO PROGRAMA
• Acompanhamento pedagógico como prática indispensável à melhoria do
processo de ensino e da aprendizagem.
• (Re) planejamento pedagógico para garantir aprendizagens significativas pelos
estudantes.
• Fortalecimento do planejamento pedagógico, como uma prática inerente a
ação educativa.
• Potencialidade da produção de estudos e pesquisas no âmbito da Secretaria da
Educação com a disseminação de práticas inovadoras na Rede Estadual de
Ensino.

OBJETIVO GERAL
• Disseminar informações, a nível sistêmico, sobre a unidade escolar, seu
currículo, suas intenções e especificidades na gestão da ação educativa,
subsidiando a prática pedagógica, com vistas à melhoria da aprendizagem dos
estudantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Inserir informações especificas do planejamento pedagógico do professor,
possibilitando a produção dos planos de curso e de unidade.

•

Subsidiar os NTE no trabalho de acompanhamento pedagógico às unidades escolares
sob sua responsabilidade, especialmente naquelas que necessitem de um apoio
pedagógico mais próximo e efetivo.
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•

Possibilitar o redimensionamento dos planos de curso, sempre que necessário,
visando o atendimento às necessidades de aprendizagens dos estudantes.

•

Alocar os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das unidades escolares, numa série
histórica de três anos consecutivos, possibilitando o acompanhamento do percurso
realizado pela UE na construção e reconstrução de sua identidade e das ações que
realizam através do registro em seu PPP.

•

Subsidiar a proposição de intervenções pedagógicas na unidade escolar e NTE a partir
dos dados e informações geradas pelo SIAPP.

• Produzir estudos e pesquisas, a partir de relatórios gerados pelo SIAPP, subsidiando as
unidades escolares no decorrer do processo pedagógico desenvolvido nas AC.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
• Formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos e gestores
para utilização do SIAPP, após novo framework (nova estrutura).
• Acompanhamento presencial e à distância às unidades escolares.
• Visitas de acompanhamento aos 27 NTE para o atendimento a demandas
específicas.
• Realização de 01 seminário, por semestre.
• Produção de documentos a partir de relatórios gerados pelo SIAPP.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2019
•

Fevereiro a Abril
- Realização de formação continuada para uso do SIAPP.
• Abril a Dezembro
- Acompanhamento presencial e a distância às unidades escolares.
- Monitoramento aos 27 NTE.
• Junho e Novembro
- Realização de seminários.
• Maio, Setembro e Dezembro.
- Produção de documentos.

CONTATOS
Coordenação de Fortalecimento da Gestão Pedagógica
(71) 3115 -9003 / 3125 – 8950
E-mail: siapp@educacao.ba.gov.br
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