SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

2ª Etapa da Semana Pedagógica da
Educação Profissional e Tecnológica da Bahia 2019

Orientações Pedagógicas
Entre os dias 04 e 08 de fevereiro de 2019, as Unidades Escolares
ofertantes da Educação Profissional e Tecnológica realizaram a primeira etapa
da Semana Pedagógica, cujo tema foi “Pilares para garantia do direito de
aprender: currículo, formação, avaliação e acompanhamento”. Nesse período, a
comunidade escolar se debruçou sobre o planejamento, a organização
pedagógica, a formulação e a implementação das propostas curriculares.
Agora, é chegado o momento de realizarmos a segunda etapa da
Semana Pedagógica, que acontecerá no dia 27 de julho de 2019, e terá por
objetivo avaliar o desenvolvimento das ações traçadas no primeiro semestre e
planejar as ações do segundo semestre, conforme programação sugerida a
seguir.
Programação do dia 27/07

1º Momento: Acolhimento à comunidade escolar e local.
2º Momento: Análise dos resultados qualitativos e quantitativos do processo de
aprendizagem;
• Análise dos resultados do desempenho acadêmico do 1º Trimestre/
Semestre.
• Análise dos resultados da avaliação diagnóstica e da atividade de apoio
ao estudante do Sistema de Avaliação Baiana de Educação – SABE.
3º Momento: Discussão relacionando as dificuldades e entraves no desenvolvimento
das ações planejadas para o 1º Trimestre / Semestre;
4ºMomento: Planejamento das ações pedagógicas para o 2º semestre de 2019,
incluindo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE) e mobilização para o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Elaboração do Plano de
Intervenção e uma estimativa de Planejamento das AC, de acordo com os modelos.
5º Momento: Preenchimento da Avaliação da 2º Etapa da Semana Pedagógica
disponível no link: https://forms.gle/i7BzGisHid5UPDQA9.
6º Momento: Encerramento das atividades.
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Na 2ª Etapa da Semana Pedagógica deverão ser elaborados os
instrumentos de planejamento do AC e o Plano de Intervenção Pedagógica, de
acordo com os modelos encaminhados nos documentos da Semana. O envio
dos

mesmos

deverá

ser

feito

até

o

dia

16/08,

através

do

link:

https://forms.gle/vJGAPigwFcjZhaVg9. Como documentos de suporte para
realização desta 2ª etapa, disponibilizamos para todos a programação
detalhada, a apresentação em power point da Semana e os modelos dos
instrumentos a serem produzidos coletivamente. Reforçamos também que após
finalização dos trabalhos todos respondam ao formulário de avaliação do
encontro.
Além de tratarmos de questões relativas à segunda etapa da Semana
Pedagógica, aproveitamos para reforçar o lançamento de notas e faltas no
Sistema de Gestão Escolar (SGE).
O lançamento de notas e faltas é uma atividade de registro que contribui
para o acompanhamento do desempenho dos estudantes ao longo do processo
formativo. Além disso, possibilita aos professores reestruturar seu fazer
pedagógico com vistas a execução dos objetivos previstos no plano de curso e
contribuir para uma educação comprometida dos nossos discentes.
É sabido que os procedimentos para preenchimento do diário de classe e
lançamento de notas e faltas no SGE, conforme Portaria 2.906/2011, estabelece
os prazos de lançamento e as funções do corpo docente e gestor das Unidades
Escolares, conforme destaque abaixo:

Função do(a) Professor(a)

Entregar na direção escolar, após seis
dias corridos do final da unidade letiva,
o diário de classe contendo o total de
faltas, o resultado das avaliações e o
resultado da recuperação paralela.

Função do(a) Secretário(a) ou
Gestor(a)
Lançar no SGE, no prazo de vinte
dias contados da entrega do diário
de classe pela vice direção, as notas
e faltas do estudante referentes a
cada unidade letiva.
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Lembramos ainda que, conforme Portaria citada e Calendário Escolar de
2019, o lançamento de notas do primeiro semestre deve seguir o seguinte
cronograma:
Data

Ação

23 /05/ 2019

Fim do 1º Trimestre;

29 /05/ 2019

Fim do prazo para os professores entregarem o diário de
classe da 1º Trimestre na Direção Escolar;

18 /06/2019

Fim do prazo para lançamento das notas e faltas da 1ª
Trimestre no SGE pela Secretaria Escolar;

22/07/2019

Fim do 1º Semestre;

05 /08/ 2019

Fim do prazo para os professores entregarem o diário de
classe da 1º Semestre na Direção Escolar;

25 /08/ 2019

Fim do prazo para lançamento das notas e faltas da 1ª
Semestre no SGE pela Secretaria Escolar;

08 /09/ 2019

Fim do 2º Trimestre;

14 /09/2019

Fim do prazo para os professores entregarem o diário de
classe da 2º Trimestre na Direção Escolar;

04 /10/ 2019

Fim do prazo para lançamento das notas e faltas da 2ª
Trimestre no SGE pela Secretaria Escolar.

O comprometimento de todos no processo de lançamento das notas e
faltas é fundamental para o acompanhamento e o desenvolvimento de
estratégias de qualificação e melhorias do nosso desempenho.
Outro aspecto importante no conjunto de orientações pedagógicas é o
Conselho de Classe. De acordo com o nosso Regimento, o Conselho de Classe
é um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo da Direção Escolar,
dedicado aos assuntos de natureza pedagógica, didática e disciplinar. É
principalmente um espaço de acompanhamento do desempenho escolar, em
que o estudante é avaliado a partir das perspectivas de professores de áreas
diversas, permitindo uma visão multidisciplinar do processo de aprendizagem.
O Regimento Interno define que os Conselhos de Classe se reúnam ao
final de cada unidade letiva e sempre que a Direção Escolar identificar a
necessidade de convocá-lo. Ele é fundamental para a compreensão da vida
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escolar, avaliação dos processos de ensino aprendizagem (metodologias,
ferramentas, planos de aula, conteúdos) e para compartilhamento de
informações entre os docentes, coordenadores pedagógicos e direção escolar.
Recomenda-se, portanto, a leitura coletiva da Seção III – Do Conselho de
Classe, do nosso Regimento Interno, no intuito de fortalecermos a realização de
reuniões desta instância.
Agradecemos a dedicação de todos e todas e desejamos um excelente e
produtivo trabalho!
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