
Orientações Gerenciais - 2º semestre/2008 
 
 

• A estrutura do planejamento deve contemplar os elementos essenciais para o desenvolvimento de 
um ensino de qualidade (Competências, habilidades, conteúdos/atividades, metodologias e recursos 
a serem utilizados, avaliação da aprendizagem ou não dos alunos e as referências bibliográficas); 

• O planejamento semanal deve contemplar todas as disciplinas da Estrutura Curricular com sua 
respectiva CH semanal; 

• Elencar a cada semana para o planejamento: habilidades não desenvolvidas na semana, usar as 
Matrizes de Habilidades e o Referencial Curricular do Ensino Fundamental; averiguar resultados das 
Avaliações aplicadas (da escola, IAS, Provinha Brasil etc.) e o Fluxo das Aulas; 

• Os dados do SIASI devem corresponder à realidade do PES/CENSO (fidedignidade); 
• Os Livros Lidos devem atender a meta mensal/anual do Programa Circuito Campeão. As 

turmas/U.E’s que não atenderem as Orientações dadas devem ser solicitadas a realizar Plano de 
Intervenção, visando o alcance da meta. 

• As Faltas Não Justificadas e os Para Casa Não Feitos podem ter relação direta entre si. Ficar 
atentos a isso e acompanhar o planejamento dos professores das turmas que apresentarem maiores 
médias; 

• Faltas de Professores X Dias Letivos (Professores sem faltas e dias letivos não cumpridos, é 
incoerência de dado). 

• Os cadernos de Produção Textual precisam ser utilizados conforme Orientações do Programa: no 
mínimo 01 texto por semana/04 mensais. Acompanhar o uso e correção dos mesmos nas Visitas 
Semanais do Suporte e no acompanhamento mensal dos técnicos/DRE, cobrando dos professores e 
alunos a execução de orientações dadas.(Exemplos de Cartaz com legendas para correção de 
textos,  usando ícones:  

// parágrafo; 
 � respeite a margem;  
* Letra maiúscula; 
__ repetição de palavras; 
 + concordância verbal;  
# concordância nominal;  
= palavra incorreta, busque o dicionário,  
º pontuação incorreta;  
{ faltou o início do texto; 
} faltou o final do texto; 
... faltou o meio do texto; 
E assim por diante, cada Professor(a) deve criar os ícones junto com sua turma e montar o cartaz para 
expor na parede, visível a todos os alunos. Isso facilita a auto-correção e a reescrita dos textos. 
• As U.Es devem executar Planos de Intervenção para sanar ou pelo menos amenizar os problemas 

existentes quanto aos Indicadores de Sucesso do Programa; exemplos: Festival do Verde; 
Competições/Gincanas Literárias; Soletrando para os 4º e 5º anos; Concurso de Leitura (imitadores 
de artistas e apresentadores); Bingos de Palavras/Frases; Concursos de Produções de Textos; 
Ateliês de Leitura e de Escrita; Exposições de Painéis dos campeões mensais dos Livros Lidos 
(Circuito da Vitória/Pista dos Campeões); Jogos Pedagógicos; Caderno Volante do Mascote da 
Turma; Coletânea de Textos da Classe; Premiação dos 03 melhores textos do bimestre; aluno Nota 
10 do bimestre e outras sugestões adaptadas das Revistas e Sites Pedagógicos, tais como: 
www.sopedagogia.com.br, www.somatematica.com,br; www.solinguapirtuguesa.com.br, 
www.brincandoseaprende.com.br, www.artenaescola.com.br,  www.atividadeseducativas.com.br, 
www.escolamundoencantado.com.br, www.webenglishteacher.com, www.britishcouncil.org, 
www.bn.br, www.gper.com.br, www.cev.org.br, www.sbpcnet.org.br, www.revistaescola.abril.com, 
www.dominiopublico.com e outros. 

• Tratar os servidores e alunos com respeito e delicadeza, porém com objetividade e profissionalismo; 
• Sugestões aos professores e suportes para alfabetizar alunos com dificuldades de aprendizagem (1º 

ao 5º ano): 
1. Como as U.E’s utilizam o método silábico, apresente ao aluno a letra em material em lixa, 

coberto com areia ou EVA áspero e fale o seu nome/som; 



2. Solicite-o que repita o nome/som da letra; 
3. Oriente-o a passar o dedo sobre a letra, conforme é traçado no material, repetindo seu 

nome/som; 
4. Trace a letra no chão em tamanho grande para que a criança ande sobre ela, falando seu 

nome/som; 
5. Incentive o aluno a traçar a letra com o dedo na areia, em seguida na superfície da 

mesa/carteira, depois com o giz no quadro-negro e posteriormente, com o lápis, no papel 
(fichas mimeografadas ou xerocopiadas); 

* Cada Letra/Família Silábica, nos três primeiros meses do processo de alfabetização, devem ter 
em média, um tempo de aproximadamente uma semana para o trabalho de Introdução e Fixação 
e após esse período, o trabalho leva aproximadamente três dias para cada família silábica; 
** A partir da 6ª a 8ª Família Silábica trabalhada, o professor já deve introduzir pequenas frases, 
compostas pelas famílias silábicas aprendidas anteriormente. E aos poucos, ampliar a 
complexidade, até chegar aos textos de quatro ou cinco frases simples, mas com coerência 
lógica de idéias – começo, meio e fim. Após essa etapa, já pode formar coletivamente, textos 
maiores e introduzir o conceito de parágrafo; 
*** Lembrar que o ano tem em média 40 semanas letivas e o nosso alfabeto é composto de 18 
consoantes que formam sílabas simples, o que corresponde mais ou menos 15 semanas para 
trabalhar as famílias silábicas simples, restando 25 semanas para o período “pré e pós- 
alfabetização”, ou seja, primeiro deve ensinar as vogais e encontros vocálicos a partir do próprio 
nome da criança e de palavras que têm significado afetivo-emocional para ela e posteriormente a 
aprendizagem das sílabas e palavras simples, o ensino das complexidades e particularidades da 
língua portuguesa. É só uma questão de planejamento, cronometrando o que fazer em cada 
bimestre letivo; 

• Para o professor ter sucesso em sala de aula, evitando a indisciplina (comum nas escolas que tem 
problemas de gestão de classe, de conteúdos e de relações interpessoais), deve ter os seguintes 
cuidados: 

 
1. A disposição das carteiras dos alunos deve ser em U ou em Círculo porque facilita a 

movimentação do professor para atender o aluno, promove melhor visualização das atividades 
desenvolvidas e a socialização das crianças; 

2. Utilizar músicas e brincadeiras para introduzir ou revisar conteúdos trabalhados (usando 
atividades e metodologias diferenciadas); 

3. Fazer exposição dialogada ou interrogada dos conteúdos (lembrando que para ter a atenção dos 
alunos, não ultrapassar a média de 1,5 minutos para cada ano de vida dos mesmos durante as 
exposições. Ex.: 6 anos de idade  �9 minutos de concentração); 

4. Contar histórias para amenizar conflitos em classe (Não dê bronca publicamente. “O que 10 
broncas não constroem, um só conselho edifica”. Conte fábulas e parábolas à classe para educar 
as emoções e sentimentos dos alunos ���� atitudes, comportamentos); 

5. Contextualizar o conhecimento e contar a biografia dos autores/idealizadores dos conteúdos 
trabalhados (Realize pesquisas com os alunos); 

6. Elogiar antes de criticar. Cuidado com o tom de voz. Seja sereno ao falar. Respeite o aluno para 
ser respeitado por ele! Comportamento gera comportamento. (Quanto mais alto falo, menos eu 
sou ouvido). E, além disso, causa lesões nas cordas vocais, instrumento de trabalho do 
educador. 

7. Perceber e aceitar as limitações dos alunos, sem discriminá-los e sim, incentivá-los a superá-las; 
8. Estabeleça rotina para as ações diárias da criança na classe. Não fique sentado atrás da mesa, 

vá até o aluno. Imponha limites criando combinados com a classe e quando for necessário punir, 
dê explicações. Cumpra sempre com sua palavra, seja para premiar ou punir; 

9. Assiduidade e pontualidade do professor na classe evitam conflitos desnecessários entre os 
alunos (na 1ª fase, é o professor quem espera o aluno na classe e não o oposto. Seja o 
espelho!); 

10. Evite cópias desnecessárias de atividades escolares, tendo a o quadro-giz como único recurso 
da aula. Trabalhe com perguntas problemas, charadas, desafios, enigmas, jogos operatórios, 
trabalhos em grupos, duplas etc. Delegue funções aos alunos; 

11. Cuide da aparência e postura pessoal. O professor é o espelho para que o aluno aprenda hábitos 
de higiene e boas maneiras. 



12. Conclua a aula de maneira amistosa e bem humorada (broncas e castigos no final do período 
letivo são meios para provocar no aluno aversão pela escola e o aumento dos índices de faltas). 

 
 
 
 

O tempo não pára, mas cada homem/mulher/criança é aquilo que pensa e acredita. 
Podemos realizar ações faraônicas em curto prazo se acreditarmos que somos capazes. 
Os grandes feitos da humanidade surgiram de sonhos de uma única pessoa, mas foram 

compartilhados com outros e a União fez a Força. Ainda Há Tempo! Otimizem-no! 
 
 
 
 

“Demonstre amor e paixão pelo o que ensina e seus alunos terão prazer em aprender o que 
propõe. Lembre-se, comportamento gera comportamento”. 

 
 
 


