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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A SEMANA DE PLANEJAMENTO DO ANO 

LETIVO DE 2020.  

 

 

Senhor (a) Diretor (a), dado a importância de iniciarmos o ano letivo de 2020 fortalecidos por 

um trabalho coerente, dinâmico e criativo, nos fazemos presentes junto à equipe escolar, com o 

objetivo de fortalecer o brilhante trabalho que cada escola já vem desenvolvendo em prol de uma 

educação de qualidade.  

Sabe-se que o planejamento anual é o melhor momento para que todos os atores envolvidos no 

processo educacional estejam juntos para repensar a escola e sua missão, a atuação dos 

professores e quais finalidades desejam atingir, tendo sempre como foco o sucesso da 

aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, elencamos abaixo alguns materiais que acreditamos ser 

preponderantes para o planejamento escolar:  

1. Orientações Pedagógicas para as atividades escolares/2020; 

2. Calendário Escolar/Instrução Normativa nº 007 de 20 de dezembro de 2019; 

3. Estrutura Curricular e Regimento Escolar vigente; 

4. Documento Curricular do Tocantins – DCT, Ensino Fundamental, anos iniciais e finais 

(Guia de Implementação do DCT e Cadernos das áreas de conhecimento – Linguagens, 

Ciências Humanas e Ensino Religioso), Estrutura de Plano de Aula; 

5. Resultados finais alcançados em 2019; 

6. Projeto Político Pedagógico – PPP/ Plano de ação; 

7. Plano de Ação do Diretor e do Coordenador Pedagógico; 

8. Sugestões de acolhimento.  

Ressaltamos que todo momento de estudo, discussão, deliberação e planejamento fazem parte do 

processo de Formação Continuada, assim, acreditamos ser pertinente à importância da 

elaboração de pauta com objetivo e carga horária de atividades, prática de registro com as 

respectivas evidências e frequência.  
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Ante ao exposto colocamos os Setores  de Supervisão, Inspeção Escolar, Assessoria Pedagógica,  

Currículo e Gestão Escolar à disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas, por meio dos 

telefones 3411-5009/5011/5014/5021/5022.  

 

 

 

Araguaína, 28 de Janeiro de 2020. 

 

 


