Secretaria da Educação

Semana Pedagógica 2019
2ª etapa

Tema

PILARES PARA A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER:
CURRÍCULO, FORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo Geral
Oportunizar

o

debate

com

a

comunidade

escolar

sobre

o

desempenho dos estudantes no I Trimestre/Semestre e os resultados
obtidos nas atividades avaliativas propostas pelo Sistema de
Avaliação Baiano de Educação – SABE, para a partir da análise
desses indicadores elaborar o Plano de Intervenção Pedagógica
para todos os componentes curriculares, especialmente em Língua
Portuguesa e Matemática.

Objetivos Específicos
• Analisar os resultados do desempenho acadêmico do I
Trimestre/Semestre, em cada componente curricular como subsídio às
medidas de replanejamento para a melhoria da aprendizagem dos
estudantes;
• Proporcionar o debate sobre os resultados da avaliação diagnóstica e da
atividade de apoio ao estudante do Sistema de Avaliação Baiano de
Educação –SABE, realizadas pela unidade escolar;
• Definir atividades pedagógicas durante a realização da AC para
fundamentar o planejamento de intervenção de todos os componentes
curriculares, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática.
• Mobilizar a comunidade escolar para adesão ao Sistema de Avaliação da
Educação Básica.

Orientações para realização da 2ª Etapa da
Semana Pedagógica 2019

Preparação para o dia 27/07

1. Mobilização da comunidade escolar para participação na 2ª Etapa da

Semana Pedagógica;
2. Apropriação dos materiais e da programação da Semana Pedagógica,
disponibilizados no site da SEC.

Orientações para realização da 2ª Etapa da
Semana Pedagógica 2019
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 I Trimestre/I 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 1 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 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.

Orientações para realização da 2ª Etapa da
Semana Pedagógica 2019
Depois do dia 27.07

1.Desenvolver os roteiros de AC para aprofundamento das discussões e
tomadas de decisões sobre os temas discutidos no dia 27/07.

2. Envio do Plano de Intervenção e Planejamento dos ACs até o dia
16/08/2019,através do link: https://forms.gle/vJGAPigwFcjZhaVg9.

3. A Avaliação da 2 ª Etapa da Semana Pedagógica poderá ser respondida
até o dia 16/08/2019.

Carga Horária
A programação deverá contemplar a carga-horária mínima de 04
horas por turno. Ficando a cargo da Unidade Escolar realizar as

adequações

necessárias

para

cumprir

a

programação, preferencialmente, no turno diurno.

carga-horária

da

Avaliação
O formulário de avaliação da 2ª Etapa estará disponível na página da

Semana Pedagógica 2019 ou no link: https://forms.gle/i7BzGisHid5UPDQA9.

Semana Pedagógica 2ª Etapa

E-mail da Semana Pedagógica:

semanapedagogica@enova.educacao.ba.gov.br

DIROPE/SUPROT:

dirope.suprot@gmail.com

