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GEM -  Gerência de Ensino Médio
GTI - Gerência de Tecnologia de Informação
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IDEBES - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Espírito Santo
JPP - Jornada de Planejamento Pedagógico
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SEDU - Secretaria de Estado da Educação
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SEGES -Sistema Estadual de Gestão Escolar
SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
SIGAE - Sistema de Gestão para o Avanço Contínuo da Educação 
SMAR - Sistema de Monitoramento e Avaliação de Resultados
SRE - Superintendência Regional de Educação
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Planejamento estratégico
No início de 2019, foi elaborado o planejamento estratégico da SEDU para os 4 anos seguintes. Naquele momen-

to, foi revisada a identidade institucional da Secretaria (missão, visão e valores), definidos os desafios estratégicos 
e projetos prioritários e estabelecidos os indicadores e metas para monitoramento dos resultados, com base nos 
Planos Nacional e Estadual de Educação e no Programa de Governo do Estado.

O resultado foi sintetizado no Mapa Estratégico a seguir, que se tornou o instrumento norteador das ações da 
Secretaria e ferramenta fundamental em momentos de tomada de decisão:

Plano Nacional 
de Educação

Plano Estadual 
de Educação

https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
http://portal.sedu.es.gov.br:83/PDFs/Leis/LEI%2010382_2015-2025.pdf
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O planejamento estratégico da SEDU é revisitado anualmente por meio do processo de alinhamento. Nessa oportu-
nidade, as ações, projetos e metas são reavaliadas, buscando manter o foco nos desafios estratégicos e concentrar os 
esforços nas atividades que efetivamente contribuam para a melhoria dos resultados.

Para o ano de 2021, considerando a situação excepcional causada pelo coronavírus, a SEDU promoveu um alinhamen-
to das iniciativas da rede, de modo a coordenar as ações e evitar esforços isolados no enfrentamento dos impactos da 
pandemia na educação. 

Desse modo, foram identificados 3 objetivos que sintetizam os desafios estratégicos da SEDU e guiam o processo de 
ensino e de aprendizagem nas escolas:

Garantir a 
aprendizagem de 

estudantes

Diminuir as 
desigualdades na 

aprendizagem

Mitigar o abandono 
e a evasão

Durante o alinhamento para o ano de 2022, concluiu-se que os objetivos deveriam ser mantidos, a fim de concentrar 
esforços na garantia da aprendizagem, na diminuição das desigualdades e na mitigação do abandono e da evasão. 
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02.
POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS 
PRIORITÁRIAS
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Políticas educacionais 
prioritárias

Além dos objetivos previstos para 2022, o próximo ano será importante para o alcance das metas do Plano Esta-
dual de Educação - PEE/ES e para o atendimento às legislações vigentes, por meio da ampliação e da implemen-
tação de políticas educacionais estruturantes e prioritárias. 

Destacamos as Políticas Prioritárias do Governo que serão desenvolvidas ao longo de 2022 e contribuem para 
o alcance das referidas metas e com os objetivos estratégicos da SEDU:

• Ampliação da oferta da Educação de Tempo Integral;

• Ampliação da oferta da Educação Profissional Técnica;

• Ampliação da oferta da Educação de Jovens e Adultos, prioritariamente, em articula-
ção com a Educação Profissional Técnica;

• Ampliação e fortalecimento do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo - PAES;

• Fortalecimento e consolidação do programa de busca ativa escolar Todos na Escola.

Além disso, em 2022, todas as escolas que ofertam o ensino médio irão implementar o Novo Ensino Médio 
Capixaba, em atendimento à Lei nº 13.415/2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei nº 
9.394/96). A implementação do Novo Ensino Médio colabora com a ampliação da carga horária dos estudantes e 
com a diversificação curricular e o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, contribuindo com o alcan-
ce das metas educacionais e com os objetivos estratégicos da SEDU.

Para apoiar as escolas nos desdobramentos da execução e da implementação dessas políticas, foram elabora-
dos documentos orientadores que estão disponíveis na Biblioteca para apropriação e compartilhamento com toda 
a comunidade escolar.
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03.
PROGRAMAS E 
PROJETOS
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Para o ano de 2022, a Secretaria propõe a continuidade e 
ampliação de Programas e Projetos. O objetivo é assegurar a 
concretude dos objetivos estratégicos, na garantia da aprendi-
zagem, na diminuição das desigualdades de aprendizagens e 
na mitigação do abandono e da evasão.

Dessa forma, é importante que as escolas se atentem ao que 
está previsto neste documento e incluam os referidos progra-
mas e projetos em seus Planos de Ação.

Para auxiliar nesse processo, estão descritas no próximo tó-
pico as atribuições da Unidade Central, das Superintendências 
Regionais de Educação - SRE e das Escolas na implementação/
execução dessas iniciativas.

programas e 
projetos



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

12

3.1.
Programa de Fortalecimento 
da Aprendizagem
Equipes responsáveis: Gerência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (GEIEF) e Gerência de Ensino Médio (GEM).

Ação de intervenção pedagógica que visa mitigar as desigualdades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemá-
tica apresentadas pelos estudantes da rede estadual de ensino do Espírito Santo, por meio de aulas de reforço e recupe-
ração de Língua Portuguesa e Matemática. As aulas ocorrem no próprio turno ou no contraturno, conforme planejamento 
e disponibilidade da escola e são ministradas por professores efetivos ou em designação temporária.

Público-alvo
O Programa contemplará estudantes do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede estadual de 
ensino que apresentaram desempenho inferior a 60% nas avaliações diagnósticas e/ou resultados abaixo da média nas 
avaliações trimestrais.
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Unidade Central

● Elaborar as normativas e diretrizes que fundamentam e orientam 
o programa;
● Disponibilizar material de apoio aos professores;
● Realizar monitoramento e avaliação do programa;
● Realizar formação dos professores de Língua Portuguesa e 
Matemática;
● Analisar e autorizar a carga horária dos professores de Língua 
Portuguesa e Matemática indicada pelas escolas/SREs.

Superintendência Regional de Educação

● Orientar as escolas sob sua jurisdição a partir das normativas e 
diretrizes do Programa;
● Realizar levantamento junto às escolas das demandas de carga 
horária para professores de Língua Portuguesa e de  Matemática;
● Analisar as propostas das escolas para o desenvolvimento do 
Programa;
● Analisar e validar a carga horária dos professores de Língua 
Portuguesa e Matemática indicada pelas escolas e submeter à 
Unidade Central;
● Conceder a carga horária dos professores de Língua Portuguesa 
e Matemática autorizada pela Unidade Central;
● Realizar a cessação da carga horária de professores desligados 
do Programa;
● Realizar o monitoramento e a avaliação do Programa;
● Inserir o Programa no Plano de Ação da SRE.

Escola

● Conhecer e executar as normativas e diretrizes que orientam o 
programa;
● Realizar a seleção dos estudantes que participarão do Programa;
● Realizar levantamento da carga horária das aulas de Língua 
Portuguesa e Matemática;
● Elaborar a proposta de oferta da escola, submetendo à SRE para 
análise e validação a partir das normativas e diretrizes da SEDU;
● Incluir a proposta da escola aprovada pela SRE no Plano de Ação 
da Escola;
● Monitorar o desenvolvimento e o registro das aulas;
● Realizar o registro no livro de ponto dos professores de Língua 
Portuguesa e Matemática;
● Garantir e acompanhar o planejamento e a execução das aulas;
● Monitorar e avaliar o desempenho e a participação dos estudantes;
● Informar e solicitar a cessação da carga horária de professores 
desligados do Programa.
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Equipes responsáveis: Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental - AE011, Gerência de Tecnologia de 
Informação - GTI e SEDU Digital.

O EscoLAR é o programa de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) instituído pela  Nº 048-R, de 
02 de abril de 2020, que contempla um conjunto de recursos capaz de apoiar as escolas e os professores na 
ampliação dos tempos e espaços de ensino e aprendizagem. As APNPs consistem em atividades escolares 
vinculadas ao desenvolvimento de habilidades previstas nos documentos curriculares propostos pela SEDU, 
previamente planejadas e elaboradas pelo professor, acompanhadas e coordenadas pela equipe pedagógica 
da escola, para serem oferecidas ao estudante fora do ambiente escolar ou híbridas. Os recursos disponibili-
zados pelo EscoLAR são: conteúdos pedagógicos digitais de apoio curricular, disponibilizados em plataformas 
da SEDU e de parceiros e em redes sociais; ferramentas de autoria e de interação que compõem a plataforma 
Google Workspace; aplicativo EscoLAR, espaços digitais para as comunidade de prática, equipamentos e pa-
cotes de dados para professores e estudantes. As APNPs poderão ser propostas aos discentes nas atividades 
de reforço e recuperação ou para aprofundamento de objetos de conhecimento/conteúdos relacionados aos 
componentes curriculares.

Público-alvo
Professores e estudantes da rede pública estadual.

3.2.
Programa ESCoLAR
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Unidade Central

●  Produzir e disponibilizar videoaulas por etapa/modalidade de ensino, área 
de conhecimento e componente curricular no canal do Youtube da SEDU-ES;
● Disponibilizar aplicativo para acesso às videoaulas no Youtube (canal da 
SEDU) e APNPs para estudantes e professores no Google Sala de Aula;
● Disponibilizar Chromebooks para os estudantes, conforme cronograma e 
critérios estabelecidos no Programa de Inovação Educação Conectada;
● Organizar e realizar repasse de recursos para aquisição do pen modem e do 
pacote de dados para estudantes;
● Gerar as ferramentas digitais de monitoramento da frequência e resultados 
dos alunos no uso das plataformas Google Sala de Aula e Moodle;
● Elaborar ações e materiais voltados para orientação dos estudantes quanto 
ao uso e aplicação adequada dos recursos tecnológicos;
● Organizar e disponibilizar as salas no Google Sala de Aula por escolas e 
turmas;
● Disponibilizar ações formativas para o desenvolvimento da cultura e fluência 
digital nas escolas;
● Monitorar o nível de competência e apropriação tecnológica dos professores 
e escolas.

Superintendência Regional de Educação

● Orientar e estimular as escolas a utilizarem os recursos de apoio curricular 
disponibilizados nas  plataformas pedagógicas de conteúdos digitais e de 
interação disponibilizados pela Unidade Central;
● Acompanhar a operacionalização do processo de distribuição dos 
equipamentos e remanejar os mesmos quando necessário;
● Controlar, organizar e entregar Chromebooks pertencentes à reserva técnica 
da SRE;
● Monitorar, junto às escolas e por meio das ferramentas digitais disponíveis 
para esta finalidade a utilização dos referidos equipamentos pelos alunos 
contemplados, elaborando periodicamente relatório diagnóstico, a fim de 
subsidiar possíveis intervenções, caso necessário;
● Orientar e monitorar as escolas quanto à utilização do Google Sala de Aula e 
outras disponibilizadas pelas SEDU para projetos específicos;
● Fomentar e monitorar a participação das escolas nas ações formativas 
ofertadas pela SEDU;

● Fomentar e acompanhar a participação das escolas no retorno das pesquisas 
de mediação do nível de competência, apropriação tecnológica dos professores 
e escolas e outras pesquisas oficiais;
● Utilizar os resultados das pesquisas realizadas pela SEDU e outras visando a 
inovação do seu plano de ação e/ou correção de rotas.

Escola

● Com base nos resultados de pesquisas realizadas pela SEDU, tais como 
Autoavaliação de competências dos professores e do Guia Edutec, Inserir 
no Plano de Ação da escola proposta de ação de utilização dos recursos 
digitais disponibilizados pelo Programa EscoLAR e pelo Programa de Inovação 
Educação Conectada, visando à inovação metodológica e o desenvolvimento 
de cultura e de competências digitais, tanto na área administrativa, quanto 
pedagógica;
● Adotar a plataforma Google Sala de Aula como oficial de uso pedagógico 
para interação de professores e estudantes, cujo acesso deverá ocorrer via 
e-mail institucional;
● Monitorar a utilização e a participação dos estudantes nas atividades não 
presenciais via Google Sala de Aula, além de outras plataformas definidas para 
projetos específicos;
● Realizar a gestão dos registros de entrega, movimentação, devolução, 
e documentações dos Chromebooks, pen modem e SIMCARD de dados 
atualizados e de fácil acesso, de acordo com o previsto nas portarias do 
Programa de Inovação Educação Conectada;
● Garantir a participação dos professores nas ações formativas;
● Responder às pesquisas de medição do nível de competência e apropriação 
tecnológica dos professores e escolas e incorporar a devolutiva em seu plano 
de ação.
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3.3.
Pré-ENEM
Equipes responsáveis: Gerência de Ensino Médio (GEM)

O Curso Preparatório Pré-ENEM Espírito Santo, visa preparar os estudantes  para  a realização do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM), por meio de aulas desenvolvidas de acordo com a matriz de referência do ENEM. 

O Pré-Enem consiste na transmissão de videoaulas gravadas e ao vivo via plataforma digital Youtube/SEDU-ES 
e na disponibilização de cadernos digitais contendo roteiro de estudos para o ENEM com indicações de mate-
riais didáticos como textos, plataformas, videoaulas, vídeo de apoio e exercícios para auxiliar no aprofundamen-
to dos estudos.

Público-alvo
Estudantes da 3° série do Ensino Médio (regular, integral, EJA) da rede estadual de ensino.
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Unidade Central

● Realizar a gestão pedagógica de docentes para a execução do Curso 
Preparatório Pré-Enem Espírito Santo;
● Selecionar os estudantes  por meio de critérios estabelecidos em edital;
● Viabilizar, se necessária, a contratação de profissionais para 
acompanhamento de estudante com necessidade especial;
● Prestar apoio pedagógico no desenvolvimento das aulas;
● Validar os planejamentos das aulas online ao vivo, bem como das 
videoaulas;
● Monitorar e acompanhar a realização do curso, a participação dos 
estudantes e a atuação dos docentes;
● Fomentar a participação dos estudantes no curso preparatório.

Superintendência Regional de Educação

● Mobilizar as escolas estaduais para a implantação do curso;
● Mobilizar as escolas que ofertam o ensino médio para a orientação dos 
estudantes quanto à visualização das aulas online ao vivo e videoaulas;
● Prestar apoio técnico pedagógico e orientar as escolas quanto à 
execução do Curso Preparatório Pré-ENEM Espírito Santo;
● Divulgar aulas online ao vivo e videoaulas, em parceria com a Assessoria 
de Comunicação da SEDU;
● Organizar, executar, acompanhar e monitorar aulas online ao vivo e 
videoaulas, conforme orientações da GEM/SEDU;
● Fazer as devidas intervenções prestando apoio técnico-pedagógico ao 
professor coordenador de polo, sempre que solicitado.

Escola

● Mobilizar os estudantes quanto à participação nas aulas online ao vivo 
e na visualização das videoaulas;
● Divulgar as informações relacionadas ao ENEM e processos seletivos 
no ambiente escolar;
● Garantir livre acesso aos estudantes de escolas oriundas e que 
participam do Curso Preparatório Pré-Enem Espírito Santo, para que os 
mesmos possam assistir as videoaulas e frequentar as aulas online no 
polo;
● Prestar apoio técnico pedagógico ao coordenador de polo quando 
necessário;
● Fornecer espaço físico e tecnológico nas escolas polo para a transmissão 
das aulas online ao vivo e das videoaulas.
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3.4.
Centro Estadual de Idiomas 
(CEI)
Equipes responsáveis: Gerência de Ensino Médio (GEM)

Os Centros Estaduais de Idiomas - CEIs são unidades de ensino de Língua Estrangeira, vinculadas às escolas 
estaduais (escolas polo) e objetivam oportunizar aos estudantes o aprofundamento dos estudos em outro idio-
ma – Inglês ou Espanhol –  para uso nas diversas situações em que seu conhecimento é necessário. As aulas 
ocorrem no contraturno e são ministradas por professores especialistas da língua, efetivos ou em designação 
temporária. 

Para o desenvolvimento das aulas, o estudante receberá material didático impresso e o professor receberá uma 
formação de aperfeiçoamento metodológico para a utilização do material do estudante.

Público-alvo
Estudantes regularmente matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio das escolas da rede pública estadual.



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

19

Unidade Central

● Coordenar o projeto;
● Monitorar e avaliar o desenvolvimento das atividades pedagógicas e 
administrativas dos CEIs, visitando, in loco, periodicamente;
● Avaliar a qualidade das aulas desenvolvidas nos CEIs, por meio de 
relatórios produzidos durante o monitoramento;
● Articular-se continuamente com o coordenador pedagógico dos CEIs 
e com os professores;
● Realizar reuniões com as escolas polo a fim de alinhar pedagogicamente 
e administrativamente o desenvolvimento das atividades nos CEIs;
● Elaborar formulário para preenchimento com informações sobre 
desenvolvimento linguístico dos estudantes.

Superintendência Regional de Educação

● Monitorar o desenvolvimento das atividades pedagógicas e 
administrativas dos CEIs;
● Apoiar as escolas na implementação dos CEIs;
● Participar de reuniões de planejamento e avaliação das atividades do 
CEI;
●  Acompanhar, in loco, as atividades desenvolvidas nos CEIs.

Escola

● Responsabilizar-se pela organização e funcionamento do CEI;
● Participar de reuniões de planejamento e avaliação das atividades do 
CEI;
● Suprir o CEI com recursos e serviços necessários ao seu funcionamento;
● Garantir que o professor registre a aula dada, a frequência e o resultado 
dos estudantes no Seges.

Material de apoio: Diretrizes Centro Estadual de Idiomas
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3.5.
Plataforma Árvore de 
Livros
Equipe responsável: Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental - AE011

Biblioteca digital, com cerca de 25.000 livros digitais, montada em uma plataforma de empréstimo e de leitura 
para ser acessada durante 24 horas por dia, ininterruptamente, mediante conexão com a internet por dispositi-
vos, a partir de identificação do usuário e senha de segurança.

Organizada para garantir o acesso dos usuários, em função da idade e ano escolar, somente às obras relacio-
nadas à sua faixa etária. Além disso, possui métricas que monitoram a leitura dos estudantes, bem como trilhas 
de leitura e sequências didáticas que facilitam o planejamento do professor.

A plataforma gera relatórios com periodicidade trimestral, semestral e anual, contendo análises e informações 
detalhadas sobre a prática leitora dos usuários, percentuais de leitura, quantidade individual de acessos e 
índices e estatísticas de leitura, pesquisas de satisfação anuais, comportamento leitor e, ainda, diretrizes e 
orientações sobre os procedimentos pedagógicos implementados e/ou a serem adotados, auxiliando o plane-
jamento das intervenções a serem realizadas pela Unidade Central, Superintendências  Regionais de Educação 
e escolas.

Público-alvo
Estudantes e servidores da SEDU.
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Unidade Central

●  Viabilizar os recursos tecnológicos para a integração com o sistema 
de gestão escolar da contratante ou realizar o cadastramento de 
informações referentes às escolas, turmas, professores e usuários e 
gestão de dados quantitativos da rede de ensino;
● Monitorar os prazos das atividades propostas pela plataforma;
● Monitorar as atividades das SREs em relação aos projetos e à 
promoção da plataforma junto às escolas;
● Dar publicidade e informar a todas as unidades escolares sobre a 
utilização da plataforma por meio de tutoriais, boletins, website, mídia 
social, mensagens de e-mail, anúncio em reuniões internas, etc;
● Orientar as SREs e professores sobre a importância da plataforma.

Superintendência Regional de Educação

● Monitorar as atividades das escolas, fazendo as intervenções 
necessárias;
● Enviar à SEDU informações geradas a partir do monitoramento;
● Incentivar as escolas com o intuito de promover o engajamento dos 
professores e alunos para a utilização da plataforma e desenvolvimento 
de projetos de leitura;
● Informar a Unidade Central quaisquer intercorrências pertinentes 
apresentadas pelos professores e estudantes sobre a plataforma.

Escola

● Promover junto à comunidade escolar uma efetiva adesão à plataforma;
● Incentivar os professores a utilizar e desenvolver projetos de leitura 
com o acervo da Plataforma;
● Organizar as aulas de modo a promover tempo para a utilização da 
plataforma no seu planejamento geral;
● Incentivar a utilização da plataforma pelos estudantes como meio de 
aprendizado mas, também, como forma de lazer;
● Monitorar o desempenho dos estudantes nas atividades escolares 
propostas na plataforma;
● Orientar estudantes e servidores sobre as formas de acesso ao 
conteúdo da plataforma;
● Dar devolutiva à SRE sobre a utilização da plataforma por estudantes 
e servidores da unidade escolar;
● Informar à SRE quaisquer intercorrências pertinentes apresentadas 
pelos professores e estudantes sobre a plataforma.
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3.6.
Plataforma de Redação

Equipe responsável: Gerência de Ensino Médio (GEM)

Ferramenta tecnológica, baseada em Inteligência Artificial, para uso do professor de Língua Portuguesa em ati-
vidades de produção de textos dissertativos-argumentativos. Tem como foco o letramento dos estudantes para 
que estes possam alcançar capacidade de leitura e de escrita.

Público-alvo
Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino.
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Unidade Central

● Disponibilizar o acesso à plataforma a professores e estudantes; 
● Monitorar os prazos das atividades propostas pela plataforma;
● Monitorar as atividades das SREs em relação ao programa de 
produção de textos;
● Dar publicidade e informar a todas as unidades escolares sobre a 
utilização da plataforma de correção de redações por meio de tutoriais, 
boletins, website, mídia social, mensagens de e-mail, anúncio em 
reuniões internas, etc;
● Orientar as SREs e professores sobre a importância da análise dos 
resultados obtidos nas atividades da plataforma.

Superintendência Regional de Educação

● Monitorar o desempenho das escolas, fazendo as intervenções 
necessárias;
● Enviar à SEDU insumos gerados a partir do monitoramento;
● Incentivar as escolas com o intuito de promover o engajamento dos 
estudantes;
● Reportar à SEDU quaisquer mudanças de professores nas turmas, 
bem como outras intercorrências pertinentes.

Escola

● Promover junto aos estudantes a adesão à plataforma;
●  Incentivar os estudantes a produzir os textos propostos;
● Organizar as aulas de modo a promover tempo para esta atividade 
no seu planejamento geral;
● Revisar as correções dadas eletronicamente;
● Garantir a inserção de 2 redações mensais por estudante;
● Incentivar a reescrita das redações, no horário de aula, que não 
alcançarem os requisitos mínimos;
● Monitorar o desempenho dos estudantes nas atividades propostas;
● Garantir a devolutiva da correção das redações para os estudantes 
em tempo hábil. Informar a SRE quando houver mudança de 
professor na plataforma.
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3.7.
Programa Jogos na Rede

Equipe responsável: Gerência de Ensino Médio (GEM)

Ação que tem o objetivo de oportunizar aos estudantes da rede de ensino pública estadual o aprofunda-
mento dos conhecimentos relacionados ao esporte escolar, por meio da possibilidade de participação em 
jogos escolares.

Público-alvo
Estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino.
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Unidade Central

● Realizar o processo de adesão das escolas interessadas em 
participar da ação;
● Elaborar o calendário de jogos e o regulamento que regerá a 
realização dos jogos esportivos;
● Elaborar reuniões junto às regionais para acompanhamento do 
processo de preparação dos estudantes para as etapas regionais e 
final;
● Acompanhar a SRE na realização das etapas regionais com relação 
à organização das equipes, preparação da tabela de jogos, da 
distribuição de refeição para os alunos, entre outros;
● Assessorar a SRE com relação à implementação das eletivas 
complementares de esportes nas escolas;
● Organizar a etapa final dos jogos.

Superintendência Regional de Educação

● Divulgar o processo de adesão das escolas no projeto;
● Acompanhar o processo de adesão e confirmação das escolas;
● Organizar reuniões junto às escolas aderidas para orientações 
gerais sobre o projeto;
● Analisar, validar e acompanhar a proposta e o desenvolvimento 
das eletivas complementares de esportes pelas escolas aderidas 
aos jogos;
● Elaborar a tabela de jogos e a relação de estudantes que 
realizarão as refeições nas escolas-polos nos dias de jogos;
● Coordenar a realização da etapa regional, fazendo cumprir o 
regulamento, acompanhado as equipes, o processo de alimentação 
dos estudantes, entre outras atribuições;
● Elaborar o relatório da etapa regional e encaminhá-la à SEDU;
● Encaminhar à SEDU a relação das equipes campeãs, as quais 
participarão da etapa final dos jogos;
●  Coordenar a delegação representante da SRE na etapa final dos 
jogos. 

Escola

● Realizar a adesão aos jogos conforme as modalidades esportivas 
que os estudantes apresentarem  interesse;
● Participar das reuniões promovidas pela SREs para orientações 
gerais;
● Informar à SRE, quando solicitada, a confirmação das 
modalidades as quais a escola fez adesão;
● Informar a relação de alunos que participarão dos jogos, bem 
como a relação de alunos que se alimentarão nas escolas-polos 
durante a etapa final dos jogos;
● Propor e desenvolver as eletivas complementares de esportes, 
priorizando as modalidades esportivas as quais a escola aderiu;
● Acompanhar os estudantes na fase regional e na fase final 
dos jogos.
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3.8.
Música na Rede

Equipe responsável: Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental

O Programa Música na Rede abarca os projetos Bandas nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestras de Violões nas Es-
colas e Orquestra Sinfônica Jovem e visa, por meio do fomento de bolsas, ofertar o acesso à educação musical por meio 
de atividades de ensino coletivo envolvendo instrumentos musicais, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento 
social, comportamental e cultural de estudantes da Rede Pública Estadual do Espírito Santo.

Público-alvo
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual do Espírito Santo que demonstraram o interesse em 
participar desse programa no contraturno, após divulgação no espaço da unidade escolar, além de se comprometerem com 
as aulas teóricas, práticas, ensaios e apresentações.
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Unidade Central

● Planejar e executar  o programa em parceria com a FAMES e a 
FAPES;
● Assessorar, acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento dos 
planos de trabalho dos projetos desenvolvidos pelo programa;
● Visitar as escolas partícipes.

Superintendência Regional de Educação

● Acompanhar, monitorar, assessorar e avaliar a execução do programa 
no espaço escolar, em apresentações locais ou externas ao município;
● Comunicar à Unidade Central sobre as atividades ou intercorrências 
importantes para o bom andamento do programa;
● Visitar as escolas partícipes do seu território.

Escola

● Verificar junto aos seus alunos o interesse em participar do programa 
de música;
● Realizar adesão ao programa;
● Ofertar as condições físicas necessárias para ensaios e aulas (sala 
ampla disponível para as aulas coletivas (durante a semana e aos sábados, 
quando necessário);
● Organizar um espaço seguro para guardar e conservar os instrumentos, 
com acesso restrito aos regentes credenciados ao projeto e um funcionário 
devidamente indicado pela direção;
● Monitorar a frequência e participação dos estudantes.
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complementar:

https://musicanarede.fames.es.gov.br/escolas

https://musicanarede.fames.es.gov.br/escolas
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3.9.
Programa de Incentivo ao 
Protagonismo Juvenil

Equipes responsáveis: Gerência de Ensino Médio (GEM) e Assessoria de Educação em Tempo Integral

Programa voltado para o incentivo, a promoção e o desenvolvimento de espaços que visam o protagonismo e a auto-
nomia estudantil a fim de fomentar a consciência criativa e participativa no jovem para que passem a desempenhar um 
papel afirmativo, protagonista e de espelhamento na sua vida escolar e em seu entorno.

Público-alvo
Estudantes do Ensino Médio e suas modalidades de ensino (regular e tempo integral).
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Unidade Central

● Mapear as demandas estudantis para a elaboração de ações que 
envolvam o incentivo ao protagonismo estudantil;
● Criar os guias para desenvolvimento do protagonismo;
● Divulgar os guias para desenvolvimento do protagonismo nas 
superintendências e escolas;
● Realizar reuniões formativas junto às escolas e superintendências sobre 
as ações de protagonismo estudantil;
● Monitorar a implementação dos guias de protagonismo nas escolas.

Superintendência Regional de Educação

● Auxiliar a escola na implementação dos guias de protagonismo;
● Participar das reuniões formativas sobre as ações de protagonismo 
estudantil;
● Auxiliar no monitoramento da implementação dos guias de protagonismo 
na escola.

Escola

● Apropriar-se das ações de protagonismo estudantil, auxiliando os 
estudantes na implementação delas na escola;
● Participar das reuniões formativas sobre as ações de protagonismo 
estudantil;
● Acompanhar os estudantes na implementação das atividades propostas 
nos guias de protagonismo estudantis.
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Material 
complementar:

Portaria 097-R/2017 
Guia do Estudante - Jovens Protagonistas
Guia de Gestão - Jovens Protagonistas

https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Portaria%20N%C2%BA%20097-R,%20Estabelece%20Diretrizes%20para%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Conselho%20de%20L%C3%ADderes%20de%20Turma%20de%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hu1_NiG7EenmtlChZ-WRZ_hG8ple8MYE/view
https://drive.google.com/file/d/1hu1_NiG7EenmtlChZ-WRZ_hG8ple8MYE/view
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3.10.
Programa de Estágio

Equipes responsáveis: Gerência de Ensino Médio (GEM) 

O estágio é ato educativo escolar supervisionado e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade pro-
fissional e à contextualização curricular, proporcionando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
mundo do trabalho. 

Público-alvo
Estudantes maiores de 16 anos, com frequência mínima de 75% da carga horária do curso e regularmente matriculados na 
educação profissional, no ensino médio, na educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos
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Unidade Central

● Credenciar os Agentes de Integração para a oferta de vagas de 
estágio aos estudantes da rede estadual de ensino;
● Comunicar às escolas da rede estadual de ensino a relação de 
Agentes de Integração com convênios firmados e vigentes;
● Divulgar as vagas disponíveis e divulgá-las às escolas, a partir da 
relação enviada pelos Agentes de Integração;
● Fiscalizar e acompanhar os convênios firmados por meio da 
análise dos relatórios trimestrais e informações encaminhadas pelos 
Agentes de Integração;
● Monitorar a execução dos Planos de Trabalhos firmados entre a 
Secretaria de Educação e os Agentes de Integração.

Superintendência Regional de Educação

● Orientar as escolas quanto às diretrizes do estágio, os 
procedimentos a serem adotados e aos preceitos legais dispostos 
no currículo e na legislação vigente;
● Informar dados quando solicitados pela Secretaria de Estado da 
Educação;
● Receber as devolutivas de dados quando solicitados pela SEDU e 
encaminhá-los às unidades de ensino.

Escola

● Indicar servidor de seu quadro de pessoal, preferencialmente 
Professor Coordenador de Área (PCA), Pedagogo ou Professor 
com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso dos estagiários para orientar e supervisionar 
os estudantes em estágio em número de até 10 estagiários 
simultaneamente (Inciso III, Art. 9º da Lei Federal Nº 11.788/2008 e do 
Decreto Estadual Nº 3.388-R/2013 e demais alterações promovidas 
pelo Decreto Estadual Nº 4.537-R/2019);
● Avaliar, junto ao Professor Orientador do Estágio, a pertinência 
do desenvolvimento do estágio indicando as principais atividades 
a serem desenvolvidas no Plano de Atividades observando sua 
compatibilidade com o Projeto Pedagógico do curso, o Itinerário 
Formativo do estudante, a contextualização curricular e o contexto 
básico da profissão ao qual o curso se refere, conciliando as 
exigências legais definidas pela Lei Federal Nº 11.788/2008, Portaria 
Estadual Nº 140-R/2008, do Decreto Estadual Nº 3.388-R/2013 e 
demais alterações promovidas pelo Decreto Estadual Nº 4.537-

R/2019 e Portaria Estadual 056-R/2020;
● Incluir o estágio no PPP da escola;
● Informar dados, quando solicitados pela Secretaria de Estado da 
Educação.

Orientador do Estágio

● Planejar com o pedagogo a orientação do Plano de Atividades 
presente obrigatoriamente no Termo de Compromisso de Estágio 
e definir como ele será desenvolvido de acordo com a área de 
identificação do estágio por campo do conhecimento;
● Realizar monitoramento das atividades de estágio por meio 
de reuniões com o estagiário para avaliação das atividades e do 
cumprimento do Plano de Atividades;
● Realizar com o Pedagogo a análise dos relatórios e indicadores 
apresentados pelo ente ofertante e/ou Agente de Integração;
● Realizar o monitoramento dos avanços dos estudantes no 
componente curricular correspondente às atividades de estágio a 
cada trimestre de acordo com a matriz de avaliação;
● Orientar os estudantes quanto à importância da realização do 
estágio considerando a área de atuação, a formação e o seu Projeto 
de Vida;
● Proceder à avaliação do desempenho do estagiário, junto aos 
Agentes de Integração, verificar a regularidade do estudante quanto 
à matrícula e à frequência, com periodicidade mínima trimestral;
● Avaliar a capacidade de aprendizagem do estudante e o 
desenvolvimento de competências, habilidades e valores como a 
responsabilidade, iniciativa e protagonismo.
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3.11.
Programa Todos na Escola

Equipe responsável: Gerência de Estatística e Informação(GEI) 

O Programa objetiva identificar crianças e jovens que estão fora da escola, bem como os estudantes em risco de 
abandono escolar das escolas da rede pública do Ensino Fundamental e Médio nas modalidades regular e Educação 
de Jovens e Adultos e propor o desenvolvimento de ações que contribuam com o acesso e permanência desse estu-
dante no ambiente escolar.

Público-alvo
Crianças e jovens que estão fora da escola, bem como os estudantes em risco de abandono escolar das escolas da rede 
pública do Ensino Fundamental e Médio nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos.
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Unidade Central

● Mobilizar a adesão dos municípios à plataforma Busca Ativa Escolar 
orientando um trabalho articulado entre as áreas de Educação, Saúde, 
Assistência Social, entre outras, para crianças, adolescentes ou jovens fora 
da escola e tomar as medidas necessárias para (re)matrícula que garantam o 
acesso e a permanência do estudante  em ambiente escolar;
● Promover treinamentos junto aos municípios por meio de webinários, 
oficinas e formações como forma de subsidiar suporte necessário para a 
realização efetiva da Busca Ativa no Espírito Santo;
● Auxiliar os municípios na elaboração do Plano de Ação da Busca Ativa 
Escolar 2022;
● Promover ações de identificação e busca dos estudantes desistentes de 
matrícula no ano anterior, e não localizados com matrícula ativa no Seges no 
ano posterior;
● Monitorar a frequência e notas dos estudantes matriculados na rede 
estadual gerando alertas daqueles em risco de abandono com base nos 
relatórios do SEGES;
● Promover ações de intervenção às famílias de alunos faltosos, com envio 
de alertas via SMS aos responsáveis;
● Operar estratégias de melhoria no Sistema Estadual de Gestão Escolar- 
Seges no perfil de gestor, pedagogo e coordenador escolar de forma a facilitar 
o acesso às informações necessárias para a realização da Busca Ativa;
● Articular junto ao Ministério Público o andamento das ações de Busca Ativa;
● Aproximar a articulação entre Secretarias Municipais e Estadual  de 
Educação e Conselho Tutelar;
● Divulgar os resultados da Busca Ativa Escolar por meio de relatórios e 
Power BI às gerências da unidade central, regionais, unidades escolares e 
comitês relacionados com a temática, para conhecimento e providências, 
quando necessário.

Superintendência Regional de Educação 

● Auxiliar na reformulação do protocolo instituído pela Portaria Nº 43-R de 
09/04/2019;
● Garantir que as Unidades Escolares cumpram o Protocolo de 
monitoramento de frequência escolar descrito na Portaria Nº 43-R de 
09/04/2019;

● Analisar e monitorar os relatórios de alertas de estudantes em risco de 
abandono escolar enviados pela Unidade Central;
● Articular o monitoramento dos estudantes em risco de abandono/evasão 
escolar, direcionando os respectivos relatórios de alertas às unidades 
escolares;
● Auxiliar as unidades escolares nas etapas de rematrícula dos estudantes 
fruto da busca ativa;
● Orientar as Unidades Escolares quanto ao acolhimento e 
acompanhamento pedagógicos dos estudantes oriundo da busca ativa;
● Acompanhar os casos enviados ao Conselho Tutelar pelas Unidades 
Escolares;
● Apoiar os municípios sob sua jurisdição quanto às ações da busca ativa 
auxiliando as etapas de localização de vagas e matrículas nas Unidades 
Escolares estaduais.

Escola

● Manter os registros de frequência e notas dos estudantes atualizados 
no Seges;
● Cumprir o Protocolo de monitoramento de frequência escolar descrito 
na Portaria Nº43-R de 09/04/2019;
● Realizar a Busca Ativa dos estudantes em risco de abandono escolar;
● Registrar as ações e procedimentos adotados ao longo da busca ativa 
dos estudantes;
● Promover ações de acolhimento aos estudantes oriundos da busca 
ativa;
● Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos estudantes que 
retornaram para escola;
● Intensificar a busca ativa dos estudantes em risco de abandono escolar 
conforme alertas emitidos pela Unidade Central;
● Analisar caso a caso dos alertas de estudantes em risco de abandono 
escolar conforme alertas emitidos pela Unidade Central;
● Informar às Regionais e Unidade Central os motivos que justificam a 
infrequência e/ou ausência de notas dos alertas de estudantes em risco 
de abandono escolar.
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3.12.
Programa Sucesso Escolar

Equipe responsável: Gerência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (GEIEF)

O programa objetiva assegurar aos estudantes do ensino fundamental anos finais, em situação de distorção idade-
-série, a progressão da aprendizagem e continuidade dos estudos com sucesso escolar, a fim de garantir a equidade 
na rede estadual de ensino.

Público-alvo
Estudantes do ensino fundamental anos finais, em situação de distorção idade-série.
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Unidade Central

● Elaborar e publicar Portaria para instituir o Comitê Intersetorial da Busca 
Ativa Escolar e da Trajetórias de Sucesso Escolar no Espírito Santo;
● Articular parcerias para desenvolvimento de atividades extracurriculares 
junto aos estudantes participantes do Programa;
● Identificar as escolas que irão participar do Programa;
● Promover diálogos formativos sobre temáticas relacionadas ao Programa; 
● Elaborar e publicar Portaria específica para instituir e orientar o funcionamento 
do Programa;
● Implementar o Programa Sucesso Escolar em 47 das unidades escolares 
ofertantes do ensino fundamental anos finais da rede pública estadual de 
ensino; 
● Elaborar proposta curricular específica;
● Realizar formações dos professores e fornecer material de apoio;
● Assegurar o funcionamento das turmas do Programa;
● Realizar o monitoramento do Programa.

Superintendência Regional de Educação 
● Participar dos diálogos formativos sobre temáticas relacionadas ao 
Programa promovidos pela SEDU;
● Assegurar o funcionamento das turmas do Programa;
● Compilar e analisar dados quantitativos e qualitativos sobre o Programa;
● Implementar o Programa nas unidades escolares ofertantes do ensino 
fundamental anos finais da rede pública estadual de ensino contempladas e 
jurisdicionadas a sua Regional;
● Dialogar com a equipe pedagógica das unidades escolares sobre a 
contribuição deste Programa para a formação integral e rendimento escolar 
dos estudantes;
● Realizar reuniões, presenciais e remotas, com a equipe pedagógica das 
unidades escolares para assegurar a implementação e o desenvolvimento 
do Programa;
● Orientar a equipe gestora-pedagógica da unidade escolar quanto à 
realização periódica de reuniões com a família dos estudantes participantes 
do Programa;
● Participar de reuniões com a equipe da SEDU para orientações quanto ao 
acompanhamento/monitoramento e assessoramento do Programa;
● Apropriar-se da proposta do Programa para monitorar/assessorar as 
unidades escolares participantes;
● Monitorar as turmas das unidades escolares para verificarem o desempenho/
desenvolvimento dos estudantes que participam do Programa;
● Participar de reuniões e/ou formações promovidas pela SEDU;
● Analisar o Plano de Ação da unidade escolar e dar feedback para a escola, 

com orientações e indicação de possíveis ajustes e correções de rota;
● Orientar as unidades escolares contempladas pelo Programa no que 
se refere à assinatura do Termo de Adesão ao Programa pela família do 
estudante;
● Acompanhar, assessorar e monitorar o funcionamento das turmas quanto 
ao aprendizado e frequência dos estudantes em parceria com as escolas e 
famílias;
● Analisar e monitorar trimestralmente os registros de rendimento e de 
frequência dos estudantes do Programa;
● Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento do Programa e encaminhar 
para SEDU/GEIEF.

Escola
● Apropriar-se da proposta do Programa;
● Apresentar e dialogar sobre o Programa com as famílias dos estudantes 
participantes;
● Organizar as turmas que irão participar do Programa;
● Definir os professores que participarão do Programa Sucesso Escolar de 
acordo com o perfil necessário;
● Planejar, orientar, acompanhar e avaliar a frequência, o desempenho e os 
resultados dos processos de aprendizagem dos estudantes matriculados nas 
turmas do Programa;
● Acompanhar a participação dos professores no planejamento por área de 
conhecimento na unidade escolar;
● Intervir nos casos identificados de desinteresse e infrequência dos 
estudantes inseridos no Programa;
● Organizar edital para escolha do tutor que irá acompanhar o estudante;
● Elaborar relatório de desenvolvimento das turmas do Programa e 
apresentar os resultados para acompanhamento pedagógico da equipe da 
Superintendência Regional de Educação;
● Estabelecer contato permanente com a família dos estudantes das turmas do 
Programa e com o Conselho Tutelar para providências quanto à infrequência;
● Solicitar à família a assinatura do Termo de Adesão ao Programa;
● Implementar o Programa na unidade escolar.
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3.13.
Ação Psicossocial e 
Orientação Interativa 
Escolar - APOIE

Equipes responsáveis: APOIE

Site: apoie.SEDU.es.gov.br 

Ação que tem o objetivo de apoiar e orientar as escolas da rede pública estadual de ensino do Espírito Santo frente 
às demandas psicossociais que emergem no ambiente escolar, visando o desenvolvimento emocional, intelectual e 
social dos estudantes.

Público-alvo
 Estudantes do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

37

Unidade Central

● Elaborar, planejar, promover e monitorar atividades e projetos na 
esfera das demandas psicossociais presentes no cotidiano escolar, 
observando as ações previstas nos eixos: Prevenção e Diálogos; e 
Apoio, Acolhimento 
● Realizar reuniões de monitoramento e acompanhamento das ações 
desenvolvidas pelas equipes psicossociais das Superintendências 
Regionais de Educação;
● Garantir que as equipes psicossociais mantenham registro dos 
atendimentos realizados, bem como mantenham a base de dados 
atualizada para acompanhamento dos procedimentos adotados;
● Construir formulários e protocolos que orientem as escolas no 
acolhimento e encaminhamento de demandas psicossociais;
● Realizar supervisão técnica e assessoramento das ações das 
equipes psicossociais das Superintendências Regionais de Educação, 
auxiliando também na identificação de demandas que correspondem 
à proposta da APOIE.

Superintendência Regional de Educação

● Construção de fóruns para diálogos e troca de experiências entre 
a equipe APOIE-SRE, profissionais da educação (unidades escolares 
e superintendências) e representantes do Sistema de Garantia de 

Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, entre outros;
● Ação sistematizada e periódica, em unidades escolares identificadas 
previamente, com estratégias interventivas como rodas de conversas, 
oficinas, etc.;
● Construção e apoio a campanhas e projetos sobre temáticas 
previstas no Calendário Escolar, e outros assuntos que possuam 
interface com questões psicossociais;
● Contribuições na formação continuada de professores e profissionais 
da educação, que se realizam nas atividades coletivas de cada escola, 
na perspectiva de constante reflexão sobre as práticas docentes;
● Promover a interface com a Busca Ativa e o Projeto de Vida;
● Apoio, acolhimento e orientações em demandas psicossociais dos 
estudantes encaminhadas pela equipe escolar.

Escola

● Notificação de demandas e ocorrências; 
● Realização de ações coletivas de prevenção em conjunto com a 
APOIE-SRE; 
● Realização de rodas de conversa com estudantes e equipes 
multiprofissionais em conjunto com a APOIE-SRE;
● Construir coletivamente com as equipes APOIE as intervenções 
e encaminhamentos necessários em cada demanda psicossocial 
identificada.

a
t

r
ib

u
iç

õ
e

s
A

ç
ã

o
 P

s
ic

o
s

s
o

c
ia

l
 e

 O
r
ie

n
t

a
ç

ã
o

 I
n

t
e

r
a

t
iv

a
 

E
s

c
o

l
a

r
 -

 A
P

O
IE



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

38

3.14.
Programa de Enfrentamento 
ao Racismo nas Escolas

Equipe responsável: Gerência de Educação do Campo, Indígena e Quilombola (GECIQ)

Com o objetivo de apoiar a implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, bem como amparar a inclusão dos 
conteúdos referentes à Educação das Relações Étnico-raciais e à história e cultura afro-brasileira, africana e indíge-
na no currículo escolar, a Comissão Permanente de Estudos Afro-brasileiros - CEAFRO está elaborando o Caderno 
Orientador Pedagógico da Temática Étnico-Racial da Rede Estadual, o qual será o resultado do trabalho e escritas 
realizados em parceria com profissionais da Rede Estadual, por meio de Grupos de Trabalho. O Caderno Orientador 
Pedagógico da Temática Étnico-Racial está em execução com entrega para o ano de 2022.

Público-alvo
Professores e estudantes da rede estadual de ensino. 
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Unidade Central

● Selecionar os profissionais do grupo de trabalho;
● Coordenar os grupos de trabalho; 
● Elaborar o material físico e digital conforme previsto nas legislações 
curriculares para implementação das ações de Educação para Relações 
Raciais visando a sua inserção nos currículos escolares, com conteúdos 
sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígena, aspirando ao 
ensino e à aprendizagem das relações étnico-raciais;
● Disponibilizar para a rede o Caderno Orientador Pedagógico da 
Temática Étnico-Racial da Rede Estadual;
● Monitorar e avaliar a utilização do Caderno Orientador Pedagógico 
da Temática Étnico-Racial da Rede Estadual pelas escolas da rede.

Superintendência Regional de Educação

● Monitorar e avaliar a utilização do Caderno Orientador Pedagógico 
da Temática Étnico-Racial da Rede Estadual pelas escolas sob sua 
jurisdição;

● Orientar as equipes escolares para a implementação dos marcos legais 
que regem a temática racial na educação, assegurando a efetivação 
das respectivas diretrizes curriculares nacionais, incentivando e dando 
suporte para que ações e projetos sejam desenvolvidos.

Escola

● Desenvolver ações alinhadas ao Mapa Estratégico 2019-2022, 
que traz como princípios a Gestão Democrática, a diminuição das 
desigualdades na Rede e o foco nos Parâmetros Avaliativos, buscando 
romper com o Racismo Institucional ainda presente na sociedade e, 
consequentemente, no ambiente escolar; 
● Promover ações pedagógicas, de forma linear, contínua e 
interdisciplinar, nos componentes formativos, em todas as escolas da 
rede estadual, tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino Médio, 
a partir das diretrizes e práticas do Caderno Orientador Pedagógico da 
Temática Étnico-Racial da Rede Estadual.
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3.15.
Programas Federais

Equipe responsável: Gerência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (GEIEF)

Programa destinado à alfabetização, que tem como finalidade o  aperfeiçoamento, 
o apoio e a valorização dos professores e gestores escolares. 

Está estruturado em 4 eixos de atuação:

1. Formação prática de profissionais da alfabetização;
2. Aprimoramento das avaliações da alfabetização;
3. Apoio pedagógico para a alfabetização; 
4. Valorização dos profissionais da alfabetização.

Público-alvo
Professores e gestores da pré-escola e do 1º e 2º ano do ensino fundamental da rede 
pública do Espírito Santo. Lista das escolas participantes no anexo.

3.15.1 Programa Tempo de Aprender
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Unidade Central

● Designar um coordenador local e um vice coordenador local;
● Prestar apoio logístico às equipes do MEC, concessionárias ou 
prestadoras de serviço contratadas pela União para a execução de 
qualquer parte das ações do Programa;
● Disponibilizar espaço físico para sediar ações que sejam necessárias 
à adequada execução do Programa;
● Promover a multiplicação dos conteúdos de cursos de formação 
continuada ou intercâmbio por meio do estabelecimento de uma rede 
local própria;
● Prestar informações de quaisquer aspectos da execução do Programa 
ao MEC para fins de monitoramento; 
● Preencher e enviar os relatórios de execução do Programa 
periodicamente e quando solicitado pelo MEC.

Superintendência Regional de Educação 

● Acompanhar o desenvolvimento das ações nas unidades escolares 
que realizaram adesão ao Programa.
● Acompanhar o desempenho dos estudantes das unidades escolares 
envolvidas.

Escola

● Designar os professores que farão a formação presencial ofertada 
pela rede de multiplicadores do Programa Tempo de Aprender;
● Articular as ações do Programa, com vistas a garantir o processo de 
alfabetização dos alunos regularmente matriculados na pré-escola, nos 
1º e 2º anos do ensino fundamental;
● Integrar o Programa às atividades previstas no Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar;
● Acompanhar o progresso da aprendizagem dos estudantes;
● Aplicar avaliações diagnósticas que possibilitem o monitoramento e 
a avaliação periódica do Programa;
● Cumprir, no âmbito de sua competência, ações para atingir os 
objetivos propostos no Programa;
● Promover cursos de formação de quarta ordem, conforme exposto 
no art. 25 da Portaria nº 280, apresentando à Secretaria de Educação 
local relatórios sobre a execução; 
● Proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que 
trata a Portaria nº 280.
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Equipe responsável: Gerência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (GEIEF)

O Programa tem como objetivo fomentar a inovação, elevar a qualidade da educa-
ção, diminuir as desigualdades de aprendizagem e as taxas de evasão e abandono 
escolar. 

É estruturado em 3 eixos:

1. Apoio técnico e financeiro às escolas;
2. Valorização de boas práticas;
3. Inovação.

Público-alvo
Unidades escolares ofertantes dos anos finais do ensino fundamental. Lista das escolas 
participantes no anexo.

3.15.2  Programa Brasil na Escola
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Unidade Central

● Assinar o Termo de Adesão e Compromisso, enviando-o, 
eletronicamente, ao MEC, dentro do prazo estipulado;
● Realizar a adesão ao Programa e elaborar Plano de Ação, no qual 
deverão constar as atividades de monitoramento;
● Indicar, no ato da adesão, as escolas de sua rede, dentre as elegíveis, 
que poderão ser contempladas com as ações do Eixo Assistência 
Técnica e Financeira;
● Indicar, no ato da adesão, o coordenador local e o substituto, que 
serão os responsáveis por acompanhar a implementação do Programa 
e monitorar sua execução;
● Assegurar todo o apoio logístico necessário à realização de atividades 
de formação e orientação promovidas no âmbito do Programa;
● Integrar o Programa Brasil na Escola à Política Educacional de sua 
rede de ensino;
● Garantir a infraestrutura básica para o pleno desenvolvimento do 
trabalho das redes locais;
● Proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que 
trata a Portaria nº 177/2021;
● Realizar o monitoramento das ações do Programa; e
● Disponibilizar, sempre que necessário, informações ao MEC e FNDE 
sobre o Programa e sua implementação.

Superintendência Regional de Educação

● Acompanhar o desenvolvimento das ações nas unidades escolares 
que realizaram adesão ao Programa;
● Acompanhar o desempenho dos estudantes das unidades escolares 
envolvidas.

Escola

● Formalizar a adesão ao Programa, por meio de instrumento próprio 
disponibilizado pelo MEC;
● Indicar os profissionais que farão as formações ofertadas no âmbito 
do Programa;
● Articular as ações do Programa, com vistas a garantir a melhoria da 
aprendizagem, o aumento da frequência escolar e a diminuição da 
evasão e do abandono;
● Integrar o Programa às atividades previstas no projeto pedagógico da 
unidade escolar;
● Implementar as estratégias previstas no Plano de Ação, nos termos do 
art. 27, § 2º, da Portaria nº 177/2021;
● Acompanhar a frequência e o desempenho dos estudantes;
● Aplicar avaliações diagnósticas e formativas que possibilitem o 
acompanhamento personalizado das aprendizagens;
● Prestar as informações solicitadas pelo MEC; 
● Proceder à execução e prestação de contas dos recursos de que trata 
esta Portaria.
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Equipe responsável: Gerência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (GEIEF)

O Programa tem como finalidade fomentar e qualificar a participação da família na 
vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida com foco no pro-
cesso de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento 
de ações para construir esse futuro. 

Público-alvo
Escolas que ofertam ensino fundamental.

3.15.3  Programa Educação e Família
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Unidade Central

● Indicar, dentre as elegíveis, as escolas de sua rede de ensino que 
poderão ser contempladas com as ações do Programa;
● Indicar, no ato de assinatura do Termo de Compromisso, um 
representante da Secretaria de Educação que será o responsável 
por acompanhar a implementação, o monitoramento e a avaliação do 
Programa junto à SEEB, contribuindo para o alcance dos objetivos do 
Programa;
● Apoiar as escolas na implementação das ações relacionadas ao 
Programa;
● Apoiar as ações de implementação, monitoramento e avaliação do 
Programa; 
● Disponibilizar, sempre que necessário, informações à SEEB e ao FNDE 
sobre o Programa e sua implementação.

Superintendência Regional de Educação 

● Acompanhar o desenvolvimento das ações nas unidades escolares 
que realizaram adesão ao Programa;
● Acompanhar o desempenho dos estudantes das unidades escolares 
envolvidas.

Escola

● Elaborar e implementar o Plano de Ação da escola;
● Garantir a participação do Conselho Escolar na elaboração, na 
implementação, no monitoramento e na avaliação do Plano de Ação da 
escola;
● Articular o Plano de Ação da escola com as ações do Projeto Político-
Pedagógico (PPP), com vistas a garantir que os objetivos do Programa 
sejam alcançados;
● Disponibilizar informações sobre a implementação do Plano de Ação 
da escola à Secretaria de Educação, à SEEB e ao FNDE; 
Proceder à execução e prestação de contas dos recursos financeiros 
do Programa.
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04.
PANORAMA DO 
ANO LETIVO 
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4.1.
REGULAR E TEMPO INTEGRAL

1ª JPP

Pré-Conselho de Classe 1º Trimestre

Conselho de Classe 1º Trimestre

Semana de acolhimento da
comunidade escolar

Elaboração do Plano de
Ensino do professor

1ª Avaliação Diagnóstica e
Socioemocional

Conselho de Classe Diagnóstico

Escolha dos Líderes de Turma

N
ivelam

ento

Recuperação Paralela
M

onitoram
ento da Frequência

Elaboração e Execução do Plano de A
ção da escola

M
onitoram

ento do C
urrículo

2ª JPP

1ª Correção de Rotas do Plano de
Ação da escola

Pré-Conselho de Classe
2º Trimestre

Conselho de Classe
2º Trimestre

Avaliação de Fluência

Pós-Conselho de Classe 
1º Trimestre

Semana de Recuperação
Trimestral

2ª Avaliação Diagnóstica

Revisão do Plano de Ensino
do Professor

1ª SMAR

Recuperação Paralela
M

onitoram
ento da Frequência / Busca Ativa Escola

Execução do Plano de A
ção da escola

M
onitoram

ento do C
urrículo

3ª JPP

2ª Correção de Rotas do Plano de
Ação da escola

Pré-Conselho de Classe
3º Trimestre

Conselho de Classe
3º Trimestre

Recuperação Final

Conselho de Classe Final

Estudos Especiais 
de Recuperação

PAEBES

Pós-Conselho de Classe 
2º Trimestre

Semana de Recuperação
Trimestral

Revisão do Plano de Ensino
do Professor

2ª SMAR

Recuperação Paralela
M

onitoram
ento da Frequência / Busca Ativa Escola

Execução do Plano de A
ção da escola

M
onitoram

ento do C
urrículo

• 1º trimestre

• 2º trimestre • 3º trimestre
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4.2.
EJA E CURSOS TÉCNICOS

Jornada de Planejamento 
Pedagógico

Conselho de Classe Final

Estudos Especiais 
de Recuperação

Conselho de Classe 1º Semestre

Acolhimento da comunidade
escolar

Elaboração do Plano de
Ensino do professor

Pré-Conselho de Classe 
1º Semestre

Recuperação Final

Recuperação Paralela
M

onitoram
ento da Frequência

Elaboração e Execução do Plano
 de A

ção da escola

Jornada de Planejamento 
Pedagógico

Conselho de Classe Final

Estudos Especiais 
de Recuperação

Conselho de Classe 2º Semestre

Acolhimento da comunidade
escolar

Elaboração do Plano de
Ensino do professor

Pré-Conselho de Classe 
2º Semestre

Recuperação Final

Recuperação Paralela
M

onitoram
ento da Frequência

Elaboração e Execução do Plano
 de A

ção da escola

• 1º semestre EJA e Cursos Técnicos • 2º semestre EJA e Cursos Técnicos
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05.
JORNADA DE 
PLANEJAMENTO 
PEDAGÓGICO - 
JPP
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A Jornada de Planejamento Pedagógico - JPP, de responsa-
bilidade da equipe gestora da escola, é o momento em que 
os  profissionais da educação se reúnem para planejar o ano/
semestre letivo, partilhar experiências e ideias, ensinar e apren-
der na coletividade, sempre  com o propósito de promover uma 
melhor organização do trabalho pedagógico, por meio da aná-
lise dos indicadores educacionais, dos valores  e da cultura da 
escola, com foco na aprendizagem de todos os  estudantes. 

Diante da diversidade de escolas e de público que compõem 
a rede estadual de ensino, faz-se necessário um olhar atento às 
especificidades para  que uma educação equânime seja efeti-
vamente implantada no Espírito Santo.

JORNADA DE 
PLANEJAMENTO 
PEDAGÓGICO - JPP
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1. O Mapa Estratégico 2019-2022 e os Objetivos Estratégi-
cos da SEDU;

2. Os projetos e programas da SEDU e suas interfaces e 
desdobramentos com a escola e a SRE;

3. O Calendário Escolar 2022;

4. A oferta educativa em cada turno de funcionamento da 
escola ou em tempo integral, suas etapas e modalidades de 
ensino (Educação Profissional, Educação de Jovens e Adul-
tos, Educação do Campo, Educação Especial, Educação Es-
colar Indígena, Educação Escolar Quilombola);

5. As ações de acolhimento da comunidade escolar, consi-
derando as etapas e modalidades de ensino ofertadas;

6. As ações de transição dos estudantes nas etapas, quan-
do houver;

7. A elaboração dos Planos de Ensino dos professores a 
partir das orientações curriculares da SEDU;

8. O diagnóstico da escola a partir dos resultados educacio-
nais e da execução do Plano de Ação do ano anterior.

5.1.
1ª JPP 
Período de realização:
Antes do início do ano letivo.

Público envolvido:
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), 
professor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE).

OBJETIVOS

Planejar coletivamente o ano letivo de 2022 a partir das diretrizes da SEDU, das análises e reflexões dos 
resultados alcançados no ano anterior, de modo a orientar o Plano de Ação e a agenda pedagógica escolar 
para o alcance das metas e dos objetivos estratégicos.

Neste sentido, o planejamento e a execução da 1ª JPP deve considerar:
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5.2.
2ª JPP 
Período de realização:
Após o término do 1º trimestre letivo.

Público envolvido:
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), 
professor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE).

OBJETIVOS

Analisar coletivamente os indicadores 
educacionais e resultados do 1º trimestre 
identificados no Conselho de Classe: fre-
quência dos estudantes, percentual de 
aulas dadas, rendimento e processo de 
recuperação dos estudantes, com vistas 
à intervenção pedagógica.
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5.3.
3ª JPP 
Período de realização:
Após o término do 2º trimestre letivo.

Público envolvido:
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), 
professor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE).

OBJETIVOS

Analisar coletivamente os indicadores 
educacionais e resultados do 2º trimes-
tre identificados no Conselho de Classe: 
frequência dos estudantes, percentual 
de aulas dadas, rendimento e processo 
de recuperação dos estudantes, com 
vistas à intervenção pedagógica.
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5.4.
JPP nas escolas do 
campo, escola indígena 
e escola quilombola 

As escolas do campo localizadas em área rural ou em áreas de assentamento da reforma agrária, as escolas que adotam a pe-
dagogia da alternância ou elementos da mesma, a escola quilombola e a escola indígena representam parte da diversidade que 
compõem a rede de ensino do Espírito Santo. Nesse sentido, as escolas relacionadas a essas temáticas e modalidades de ensino 
devem se apropriar das Jornadas de Planejamento Pedagógico (JPP) para oportunizar discussões que sejam relevantes e inerentes 
ao contexto de cada uma dessas unidades escolares.

As JPPs são momentos importantes para que os profissionais da educação possam, em suas respectivas escolas, promover e discutir 
assuntos e demandas que permeiam o contexto escolar campesino, indígena e quilombola, no intuito de propor intervenções, corrigir 
rotas e promover uma educação de qualidade e coerente com as realidades e as necessidades dos estudantes, além de oportunizar 
espaços de diálogo e interação com a comunidade.

Sob a coordenação da SRE, as escolas do campo, indígena e quilombola, que não possuem gestão própria ou gestão compartilhada, 
deverão apropriar-se do princípio da autonomia e da autogestão para estruturar as JPPs. Desse modo, as equipes pedagógicas de 
cada unidade escolar devem organizar este momento formativo a partir da sua realidade, oportunizando, inclusive, espaços de discus-
são coletiva com outras escolas, principalmente aquelas que possuem gestão compartilhada, a exemplo dos consórcios.

5.5.
JPP na EJA

As orientações específicas da JPP na Educação de Jovens e Adultos estão nas Diretrizes da EJA
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06.
ACOLHIMENTO 
DA COMUNIDADE 
ESCOLAR
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6.1.
Acolhimento dos 
professores e demais 
servidores 
Período
Fevereiro, na primeira semana do ano letivo de 2022. 

Local
Conforme o espaço interno da escola, a equipe escolar e a equipe de estudantes acolhedores podem deliberar 
quais são os ambientes mais propícios para a realização das atividades propostas para o acolhimento.
O acolhimento dos professores e demais servidores que atuam nas Socioeducação e na Educação em prisões 
deve ser realizado parte nas Escolas Referência e parte nas Unidades Socioeducativas e Unidades Prisionais. 
O acolhimento dos professores da EJA deve ser realizado nos turnos de funcionamento e nos Centros de Edu-
cação de Jovens e Adultos – CEEJA e nos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA.

Público envolvido
Estudantes acolhedores, professores e equipe pedagógica.

OBJETIVOS

Sensibilizar e promover a união da equipe escolar, suscitando a impor-
tância do sonho coletivo e a construção de projetos em torno de uma cau-
sa em comum, bem como despertar a equipe para a importância de criar 
um ambiente saudável, visando o desenvolvimento de um trabalho exito-
so como educadores e incentivando a reflexão acerca do papel de cada 
profissional da escola na construção do Projeto de Vida dos estudantes.
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6.2.
Acolhimento dos 
estudantes  
Período
Fevereiro, na primeira semana do ano letivo de 2022.

Local
Conforme o espaço interno da escola, a equipe escolar e a equipe de estudantes acolhedores podem deliberar 
quais são os ambientes mais propícios para a realização das atividades propostas para o acolhimento.

Público envolvido
Estudantes veteranos e estudantes novos, do ensino fundamental anos finais e do ensino médio.

OBJETIVOS

Promover a apresentação de todos os estudantes; fazer uma introdu-
ção sobre a importância do trabalho em equipe; explicar a importância 
dos sonhos; promover um momento de reconhecimento da trajetória dos 
estudantes e de acolhida com empatia das diferentes experiências que 
cada um pode ter vivido ao longo de sua história, sobretudo durante o 
isolamento social em decorrência da Pandemia da COVID-19.
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Local
Unidades Socioeducativas/IASES e  Unidades Prisionais/SEJUS
 
Público envolvido
Estudantes Privados de Liberdade

O acolhimento aos estudantes privados de liberdade deve ser conduzido de forma 
muito respeitosa e empática, com estratégias metodológicas que promovam um cli-
ma de confiança. A educação em ambientes de privação de liberdade, mesmo com 
as limitações advindas dessa forma de oferta, deve propiciar momentos formativos 
dialógicos entre estudantes e professores, crendo sempre que cada pessoa tem o 
potencial para ser uma pessoa melhor e mais humana. Além disso, a educação é di-
reito de todo cidadão e deve ser compreendida como tal.

6.2.1  Acolhimento dos estudantes da 
Socioeducação e Educação em prisões
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Local
Durante todo o semestre letivo.
 
Público envolvido
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

Local
Escolas que ofertam a EJA, Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA e Núcle-
os de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA.

O retorno dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos à escola deve ser 
conduzido de forma acolhedora e respeitosa para que os estudantes recuperem a 
autoconfiança e a crença de que podem aprender independentemente da idade e 
do tempo de interrupção dos estudos. É importante considerar as diferentes ida-
des, necessidades formativas e realidades desses sujeitos, propondo momentos 
de escuta e diálogo.

6.2.2  Acolhimento dos estudantes 
da EJA e EJA Profissional
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6.3.
Acolhimento das 
famílias
Período
Fevereiro, na primeira semana do ano letivo de 2022.

Local
Conforme o espaço interno da escola, a equipe escolar e a equipe de estudantes acolhedores podem delibe-
rar qual o ambiente/local mais adequado para a realização das atividades propostas para o acolhimento das 
famílias.

Público envolvido
Equipe pedagógica, professores, estudantes acolhedores e os pais ou responsáveis dos estudantes.

OBJETIVOS

Despertar e estimular o comprometimento da família com a formação 
plena e o Projeto de Vida do estudante. Além disso, realizar a coleta 
dos sonhos dos familiares, identificar a percepção que os pais e res-
ponsáveis têm sobre a importância da escola na vida dos estudantes e 
promover uma reflexão sobre como eles veem o ambiente escolar e os 
próprios filhos.
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6.4.
Acolhimento nas escolas 
do campo, escola indígena e 
escola quilombola
Período
Fevereiro, durante a primeira semana de aula.

Local
Escolas do campo (localizadas em área rural ou em áreas de assentamento da reforma agrária), escolas que 
adotam a pedagogia da alternância ou elementos da mesma, escola quilombola e escola indígena.

Público envolvido
Comunidade escolar de escolas do campo, escolas quilombolas e indígenas.
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6.4.
Acolhimento nas escolas 
do campo, escola indígena e 
escola quilombola

Sabemos que a escola possui uma função que vai além das aprendizagens de conhecimentos formais e que, em seu 
espaço, manifestam-se sentimentos que devem ser ouvidos e acolhidos, garantindo que cada estudante e sua família se-
jam integrados à comunidade escolar. Na sua rotina, as escolas do campo possuem a prática de realizarem atividades de 
acolhidas e interação, conhecidas como místicas. A mística representa a linguagem dos símbolos, une a palavra ao gesto, 
reforça a memória, fortalece a luta, a causa – “alimenta o sonho”. Neste sentido, com o objetivo de integrar os estudantes, 
professores e demais profissionais no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, discutir questões pertinentes à escola e 
inerentes ao contexto rural no qual estão inseridas, sugerimos que as escolas do campo se utilizem dessa metodologia 
para promover uma semana de acolhimento aos estudantes, professores, outros profissionais que atuam na escola e as 
famílias, em coerência com suas práticas e propostas pedagógicas.
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6.5.
Transição dos 
estudantes nas etapas 
Período
Nas primeiras quatro semanas do ano letivo.

Local
Unidades escolares da rede pública do Espírito Santo.

Público envolvido
Estudantes do 1º e 6º anos do ensino fundamental e da 1ª série do ensino médio.

OBJETIVOS

A iniciativa tem o objetivo de apoiar as unidades escolares 
em relação à transição entre as etapas da educação básica 
por meio da sistematização de ações pedagógicas específi-
cas para serem desenvolvidas junto a esses estudantes.
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07.
ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 
DA ESCOLA 
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7.1.
Diagnóstico

Antes de iniciar a elaboração do plano de ação, a escola deve realizar o diagnóstico, levando-se em con-
sideração os problemas que têm impacto negativo direto sobre os indicadores educacionais, deixando-a 
distante de alcançar a meta projetada e que afetam diretamente os três objetivos estratégicos: garantia de 
aprendizagem, redução das desigualdades e mitigação do abandono e da evasão. Ainda na elaboração 
do diagnóstico, é preciso levar em consideração os indicadores: IDEB, IDEBES, PAEBES, Avaliação de Flu-
ência, perfil dos estudantes e outros que a escola considerar relevantes.

No que se refere ao perfil dos estudantes, é importante considerar:

• A distorção idade-série: indicador educacional que permite 
acompanhar o percentual de alunos, em cada série, que têm idade 
acima da esperada para o ano em que estão matriculados;

• Os estudantes público-alvo da educação especial;

• As desigualdades educacionais produzidas e reproduzidas a par-
tir do recorte racial, de gênero e socioeconômico.

As análises/reflexões dessas informações deverão ser capazes de identificar os aprendizados e indicar 
os desafios que ainda se apresentam nesse contexto de pandemia. A partir desses levantamentos a escola 
determina, com o apoio do supervisor escolar, os desafios que serão priorizados e inicia a elaboração do 
seu Plano de Ação.



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

66

7.2.
Mapas de Ação

O Plano de Ação é o instrumento que servirá de guia da atuação da escola e deve ser composto pelo 
conjunto de mapas de ação específicos por etapas e modalidades de ensino. A partir das metas/indicado-
res e considerando os objetivos estratégicos, a escola vai definir as ações que serão potentes para supe-
rar os desafios apresentados e a meta a ser alcançada.

Para disparar a elaboração dos mapas de ação, a equipe escolar de posse do diagnóstico realizado, dos 
desafios identificados, da meta/indicadores e das reflexões realizadas no balanço da execução do ano 
anterior, deverá estruturar suas ações. Para isso, em primeiro lugar, é importante definir qual é o resultado 
esperado em cada ação. A partir daí, o grupo gestor precisará descrever cada ação, definir seu responsá-
vel, o produto a ser entregue e que vai contribuir para o monitoramento da execução, quais são as tarefas 
e os responsáveis, além do cronograma, que indicará o início e o término da ação.

Na elaboração do mapa de ação é importante que a escola considere:

• A participação dos estudantes no planejamento das ações;

• Ações de acolhimento e intervenção pedagógica para estudantes advin-
dos da busca ativa escolar;

• Estratégias para a mitigação das desigualdades de raça e gênero, a partir 
da proposta de Gestão Escolar para Equidade Racial;

• Ações pedagógicas voltadas à recuperação e redução das desigualda-
des de aprendizagem.
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7.3.
Gestão Escolar para 
Equidade Racial 

O Caderno da Gestão Escolar para Equidade Racial tem o propósito de fortalecer e nortear os marcos 
legais de promoção da equidade racial no contexto escolar, assim como no repertório teórico e de práticas 
que dialoguem com o debate das relações étnico-raciais. Na Rede Estadual de Educação do Espírito San-
to, as atividades referentes à aplicação do caderno se iniciam junto às escolas jurisdicionadas à SRE São 
Mateus como aplicação-piloto em 2021. Para o ano de 2022, será ampliado para as outras SREs.

A implementação se dará por meio de:

1. Planejamento e avaliação dos dados da SRE;

2. Apresentação da proposta de implementação para 
a SRE;

3. Entrega do Caderno da Gestão Escolar para Equi-
dade Racial para a SRE e as Escolas envolvidas;

4. Encontro de Formação para Supervisores 
Escolares;

5. Avaliação da Formação para Supervisores 
Escolares;

6. Reunião com gestores escolares envolvidos;

7. Encontro de Formação para Gestores das escolas 
envolvidas;

8. Período de autoavaliação das escolas;

9. Período de implementação das boas práticas em 
Educação Racial pelas escolas;

10. Reunião de Monitoramento da etapa de imple-
mentação com Supervisores escolares, assessoria e 
Superintendente Regional de Educação;

11. Avaliação da implementação por meio de Grupo 
sFocais;

12. Reunião de avaliação com equipe gestora da 
Unidade Central;

13. Realização de Seminário Experiências da Gestão 
Escolar para Equidade Racial.
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08.
ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE 
ENSINO DO 
PROFESSOR
Equipe Responsável: Assessoria de Apoio Curricular 
e Educação Ambiental
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8.1.
Orientações Curriculares 
por Trimestre/Semestre 

As Orientações Curriculares para o ano letivo de 2022 serão organizadas  por trimestres e por etapas 
de ensino e devem ser usadas como referência para a elaboração dos Planos de Ensino dos professores. 
Esse documento apresenta os objetos de conhecimentos, as habilidades do componente e sugestões de 
objetos de aprendizagem. Também serão identificados os descritores das avaliações externas  relaciona-
das às habilidades presentes nos documentos curriculares.

Orientações Curriculares 2022

Material 
complementar:

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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8.2.
Mapa de Progressão 
da Aprendizagem

O Mapa de Progressão da Aprendizagem foi criado no decorrer do ano letivo de 2021 com o intuito de 
orientar, sistematizar, organizar e fomentar o trabalho dos(as) professores(as), buscando, assim, melhorar a 
aprendizagem dos estudantes capixabas.

Por meio desses Mapas de Progressão da Aprendizagem é possível que o docente visualize e diferencie 
cada uma das habilidades de seu Componente Curricular, observando que essas mesmas habilidades po-
dem ser consideradas mais simples e/ou mais complexas. Desse modo, percebe-se quais aprendizagens 
essenciais exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) devem ser asseguradas ao longo da 
educação básica.

A partir dessa sistematização, esse documento visa contribuir e subsidiar a prática docente quanto ao 
processo de planejamento e elaboração do plano de ensino, à seleção de materiais didáticos, às estraté-
gias de acompanhamento pedagógico e à implementação de um processo avaliativo.

Mapa de Progressão da 
Aprendizagem

Material 
complementar:

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/progressao/
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8.3.
Modelo de 
Plano de Ensino

O modelo de plano de ensino apresentado possui as informa-
ções mínimas necessárias ao planejamento das ações a serem 
realizadas ao longo do ano letivo pelos professores. No entanto, 
considerando a diversidade e o contexto das escolas da rede, ou-
tros elementos/informações podem ser acrescentados no Plano de 
Ensino, caso a escola julgar necessário.
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09.
AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM
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Regulamentada pela portaria nº 168-R/2020 e ancorada no 
Currículo do Estado do Espírito Santo, a avaliação da apren-
dizagem, na perspectiva do desenvolvimento integral, deve 
contemplar as diversas dimensões do educando e envolver os 
âmbitos do saber, do fazer, do ser e do conviver, considerando 
a diversidade que compõe o ambiente escolar e a individuali-
dade do estudante.

A avaliação é um processo contínuo, indissociável do fazer 
pedagógico, necessário ao planejamento e tomada de decisão 
em diferentes esferas. No âmbito da escola, através da verifica-
ção do rendimento, ela subsidia o planejamento do professor, 
possibilitando observar o domínio pelo educando das habilida-
des e conhecimentos indispensáveis para as aprendizagens 
subsequentes. 

No âmbito da rede, as avaliações, sobretudo as externas, nor-
teiam o planejamento estratégico e a implementação de ações 
que sejam eficazes para melhoria da qualidade no ensino.

AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM
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9.1.
Avaliação Formativa/
Somativa
Período
Fevereiro a dezembro.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

Público alvo 
Todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio e suas modalidades de ensino; Cursos Técnicos 
de Educação Profissional subsequente e concomitante.

OBJETIVOS

Tem por objetivo acompanhar a aprendizagem dos estu-
dantes, ao longo do processo educativo, identificando se as 
aprendizagens estão ocorrendo de acordo com o esperado, 
bem como realizando ajustes nas atividades e abordagens 
escolhidas no planejamento inicial. 

CARACTERÍSTICAS
Processo de avaliação planejado, elaborado e aplicado pelo professor por meio de, no mínimo, três ins-
trumentos avaliativos trimestrais/semestrais diversificados, sendo pelo menos um deles por área de co-
nhecimento, de caráter diagnóstico, somativo ou formativo, definidos a critério do docente, a partir das 
habilidades/competências previstas no currículo para o ano/série avaliada.
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9.2.
Avaliações Externas

As avaliações externas são definidas, organizadas e conduzidas por agentes externos às unidades escolares e, 
considerando sua abrangência, também são intituladas de avaliações em larga escala. 

Essas avaliações são necessárias para monitorar o funcionamento de redes de ensino e fornecer subsídios para 
seus gestores na formulação de políticas educacionais baseadas em dados. A rede estadual de ensino do Estado 
do Espírito Santo  participa de avaliações externas em nível internacional, nacional e estadual. As avaliações em 
nível estadual são organizadas e regulamentadas pela SEDU.

As avaliações externas têm como objetivo subsidiar a implementação, a (re)formulação e o monitoramento de 
políticas educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade da educação no Estado e a promo-
ção da equidade.

Trata-se de uma avaliação, cujos resultados podem ser divulgados tanto por meio de uma escala de proficiência, 
que permita comparações ao longo do tempo, como a partir de percentuais de acerto, desde o nível da rede até 
o do estudante. Por meio dela, é possível identificar as principais atividades e habilidades que devem ser refor-
çadas em sala de aula.
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Período de realização
Fevereiro e agosto.

Público-alvo
3º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio (regular e de tempo integral). 

Abrangência 
Contempla todos os componentes curriculares.

9.2.1 Avaliação Diagnóstica

CARACTERÍSTICAS
Avaliação elaborada pela SEDU com matriz de referência padronizada baseada nos documentos curricu-
lares vigentes. A aplicação é composta por duas edições anuais, em formato online e impresso, sendo a 
1ª edição aplicada no início do primeiro trimestre, contemplando os conteúdos e habilidades referentes ao 
ano anterior; e a 2ª edição, aplicada no final do 2º trimestre, avaliando os conteúdos e habilidades do ano/
série anterior e do 1º trimestre do ano/série corrente. Essa avaliação é censitária para a rede pública esta-
dual. Para as redes privada,  municipal e as escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo (MEPES), são cedidos os materiais da avaliação, em PDF, para uso voluntário, sob responsabilidade 
de cada instituição.

OBJETIVOS

Tem como principal objetivo diagnosticar as aprendizagens/ habilidades 
já desenvolvidas e as que não foram ainda consolidadas pelos estudan-
tes, para nortear o planejamento das equipes pedagógicas escolares, Su-
perintendências Regionais de Educação (SRE) e gerências da SEDU, além 
de subsidiar as propostas de intervenção pedagógica para o ano letivo.
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Período de realização 
Fevereiro e agosto.

Público-alvo
6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio (regular e de tempo integral).

Abrangência
Matriz de Saberes Socioemocionais do Currículo do Espírito Santo.

9.2.2 Autoavaliação Socioemocional

CARACTERÍSTICAS
Autoavaliação de aspectos socioemocionais através de questionário disponibilizado junto à Avaliação 
Diagnóstica, nos dois períodos de aplicação.

OBJETIVOS

Mapear, a partir de competências socioemocionais priorizadas, quais 
são os pilares com maior necessidade de apoio nas turmas participantes. 
Assim, gera-se um relatório que pode auxiliar os professores a planejar 
intervenções pedagógicas mais assertivas e fomentar ações que favore-
çam a construção do Projeto de Vida.
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Período de realização
Final do 2º Trimestre Letivo.

Público-alvo
Estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual e da rede muni-
cipal (por adesão) do Estado do Espírito Santo. 

Abrangência
Língua Portuguesa (Fluência em Leitura).

9.2.3 Avaliação da Fluência em Leitura

CARACTERÍSTICAS
A avaliação da fluência em leitura é realizada por meio de um aplicativo próprio, através do qual é feita a 
gravação da leitura de uma lista de palavras dicionarizadas, de pseudopalavras e de um texto narrativo 
pelo aluno, dentro de um intervalo de tempo cronometrado. 
As respostas combinadas dessas três etapas permitem a categorização do desempenho dos alunos em 
três perfis de fluência: Pré-leitor, Iniciante e Fluente, além da identificação dos alunos que ainda não alcan-
çaram nenhum dos perfis.

OBJETIVOS

Identificar o nível de fluência em leitura e produzir informações sobre o 
desempenho dos estudantes participantes, visando dar suporte aos pro-
fessores e gestores escolares no planejamento pedagógico mais ade-
quado às necessidades dos alunos para que sejam desenvolvidas ações 
que consolidem seus processos de alfabetização.
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Período de realização 
Outubro.

Público-alvo
2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

Abrangência
Língua Portuguesa e Matemática de todas as etapas avaliadas e, em anos alternados, em 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza, em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental 
e 3ª série do Ensino Médio.

9.2.4 Programa de Avaliação da Educação 
Básica do Espírito Santo (PAEBES/PAEBES ALFA)

CARACTERÍSTICAS
Avaliação padronizada com matriz de referência definida pela SEDU, baseada nos documentos 
curriculares vigentes.

OBJETIVOS

1. Desenvolver um processo de avaliação de de-
sempenho dos estudantes do ensino fundamental e 
médio, identificando as fragilidades e avanços, com 
indicação de ações para a melhoria da qualidade do 
processo educativo;

2. Identificar elementos que subsidiem a formação 
continuada dos professores e a orientação curricular 
para o ensino e a aprendizagem;

3. Fornecer às escolas informações e orientações 

que lhes permitam tomar decisões e adotar estraté-
gias pedagógicas apropriadas, por meio de relató-
rios e boletins de desempenho dos estudantes, com 
detalhamento das competências observadas na apli-
cação dos instrumentos de avaliação;

4. Fornecer à SEDU evidências para a implemen-
tação de políticas de melhoria da educação pública.
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10.
RECUPERAÇÃO 
DE ESTUDOS 
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10.1.
Recuperação 

A recuperação constitui um processo articulado à 
avaliação que possibilita ao estudante, sob nova forma 
e em condições especiais, a construção de aprendi-
zagens não alcançadas e deverá ser mediada, prefe-
rencialmente, pelo próprio professor, ao qual cabe a 
responsabilidade de declarar se os estudos realizados 
pelo estudante alcançaram o desempenho previsto.

Conforme previsto na Portaria nº 168-R/2020, é ofer-
tado aos estudantes novas oportunidades de apren-
dizagem por meio de: recuperação paralela, recupe-
ração trimestral/semestral, recuperação final e dos 
estudos especiais de recuperação.
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Período de realização
Ao longo do processo educativo, de forma imediata, tão logo diagnosticadas as dificul-
dades de aprendizagem.

Público-alvo
Deve ser assegurada a todos os estudantes que apresentem dificuldades de aprendiza-
gem ou desempenho insatisfatório nas avaliações e/ou atividades.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.1.1 Recuperação Paralela

CARACTERÍSTICAS
As atividades de recuperação da aprendizagem serão planejadas e realizadas pelo professor, com 
base nos resultados obtidos pelos estudantes, nas atividades e avaliações, e discutidas nos horá-
rios de planejamento com a equipe pedagógica da unidade escolar.

OBJETIVOS

Recuperar a aprendizagem de for-
ma permanente e concomitante ao 
processo de ensino e aprendizagem 
como estratégia que busca melhorias 
no rendimento escolar.
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Período de realização
No regime anual, na semana após o conselho de classe do primeiro e do segundo tri-
mestre, nos períodos determinados no Calendário Escolar; no regime semestral, ao final 
do semestre.

Público-alvo
Estudantes que não alcançaram, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da pontuação 
prevista no trimestre/semestre.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.1.2 Recuperação Trimestral/Semestral

CARACTERÍSTICAS
Planejada e aplicada pelo professor, por meio de instrumentos avaliativos, por componente cur-
ricular ou área de conhecimento, tais como: projetos e trabalhos individuais ou em grupos, listas 
de exercícios, avaliação oral ou exposição oral, provas, seminários, portfólios, teatro, entre outros.

OBJETIVOS

Oportunizar a melhoria dos resultados da 
avaliação somativa por meio da recuperação 
do rendimento escolar.

Não se aplica a recuperação trimestral aos 
estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Funda-
mental, considerando que não há retenção por 
rendimento.
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Período de realização
No final do ano letivo para o Ensino Regular e de Tempo Integral e do semestre letivo 
para a modalidade EJA e Cursos Técnicos de Educação Profissional, subsequentes e 
concomitantes.

Público-alvo
Estudantes que não alcançaram o mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação 
prevista para aprovação.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.1.3 Recuperação Final

CARACTERÍSTICAS
Planejada e aplicada pelo professor a partir das habilidades e/ou objetos de conhecimentos clas-
sificados como estruturantes para o ano/série/etapa e componente curricular, estabelecidos, em 
documento próprio, pela SEDU.

OBJETIVOS

Proporcionar nova oportunidade de melhoria dos resultados da 
avaliação somativa, prevalecendo sobre os alcançados nas ava-
liações efetuadas durante o ano/semestre letivo, quando o estu-
dante atingir resultado superior.

O processo de Recuperação Final não se aplica aos casos de 
frequência inferior à mínima exigida por lei, 75% (setenta e cinco 
por cento), para promoção.
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Período de realização
No final do ano/semestre letivo após os resultados da Recuperação Final, em 
data definida no Calendário Escolar.

Público-alvo
Estudante que não logrou êxito, em até três disciplinas, após a avaliação da 
recuperação final.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.1.4 Estudos Especiais de Recuperação – EER

CARACTERÍSTICAS
Planejada pelo professor a partir das habilidades e/ou objetos de conhecimentos classificados 
como estruturantes para o ano/série/etapa e componente curricular, estabelecidos, em documento 
próprio, pela SEDU.

OBJETIVOS

Oportunizar ao estudante o alcan-
ce do desempenho mínimo exigido 
para a promoção, antes do início do 
período letivo subsequente.
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10.2.
Intervenção 
Pedagógica

A partir dos resultados das avaliações internas e ex-
ternas, reconhecendo o percurso de aprendizagem 
dos estudantes e suas reais necessidades de apren-
dizagem, faz-se necessário que a escola proponha 
estratégias para as intervenções pedagógicas, a fim 
de garantir o direito à aprendizagem de todos os es-
tudantes. 

As ações de intervenção pedagógica complemen-
tam e ampliam as oportunidades de aprendizagem 
oferecidas pelos processos de recuperação.
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Período de realização
Ao longo do primeiro trimestre letivo.

Público-alvo
Estudantes que precisam desenvolver habilidades básicas não desenvolvidas 
em períodos anteriores ao da série/ano em curso.

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.2.1 Nivelamento

CARACTERÍSTICAS
A metodologia é aplicada a partir da avaliação diagnóstica, com uma frequência maior nas aulas 
de Língua Portuguesa e Matemática. Entretanto, a metodologia não se restringe apenas a es-
ses componentes curriculares. Todos os demais podem elaborar atividades de Nivelamento, caso 
identifiquem nos estudantes a necessidade de desenvolvimento de habilidades anteriores.  Além 
disso, é de suma importância diferenciar o reforço escolar do nivelamento. Ao pensar em reforço, 
entende-se que uma base já está consolidada e o objetivo é apenas aprofundá-la. Quando se trata 
de Nivelamento, entretanto, significa que a base está fragilizada, ou seja, primeiramente os conhe-
cimentos precisam ser desenvolvidos, para que posteriormente sejam fortalecidos.

OBJETIVOS

Diagnosticar e compreender as dificuldades e obstáculos enfrentados por 
cada estudante ou grupos de estudantes e fornecer suporte adequado a 
cada um para ajudá-los a superá-las. Nesse sentido, é essencial que a esco-
la desenvolva ações, atividades e projetos que evidenciem a interdisciplina-
ridade, a fim de que os docentes formem uma rede colaborativa de apoio, 
cuja centralidade dessas ações seja a aprendizagem dos estudantes.
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Disponível
Ao longo do ano letivo.

Público-alvo
Professores e pedagogos da rede.

Abrangência
Todos os anos/séries e componentes curriculares avaliados nas avaliações ex-
ternas (SAEB, PAEBES  e Avaliação Diagnóstica aplicada pela SEDU).

10.2.2 Plataforma Educação em Foco

CARACTERÍSTICAS
A Plataforma Educação em Foco faz o tratamento dos dados das avaliações externas (PAEBES, 
SAEB e Avaliação Diagnóstica) às quais são submetidos os estudantes da rede estadual de ensi-
no. Esse  tratamento permite à equipe escolar elaborar estratégias para a melhoria da qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, ao indicar quais descritores de habilidades 
devem ser priorizados. A partir disso, a SEDU realiza ações direcionadas à equipe escolar com o 
objetivo de apropriação das informações constantes nessa plataforma, com vistas à melhoria dos 
índices de aprendizagem dos estudantes.

OBJETIVOS

A plataforma objetiva, de forma didática, acompanhar 
de perto o andamento da aprendizagem dos estudan-
tes e identificar as intervenções pedagógicas necessá-
rias à melhoria da aprendizagem do aluno.
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Período de realização
Ao longo do período letivo dentro da carga horária definida na Organização Cur-
ricular da série/ano.

Público-alvo
Estudantes do ensino fundamental anos finais (1000h e tempo integral) e estu-
dantes do ensino médio (regular e de tempo integral).

Abrangência
Todos os componentes curriculares.

10.2.3 Estudo Orientado 

CARACTERÍSTICAS
Propicia o autoconhecimento e o desenvolvimento da autoconfiança dos jovens na sua capaci-
dade de aprender a aprender. As aulas têm como foco principal promover estratégias para que 
o estudante desenvolva habilidades para estudar, fortalecer e aprofundar as aprendizagens. As 
ementas do Estudo Orientado estão disponíveis nas Diretrizes do Novo Ensino Médio e Diretrizes 
da Educação de Tempo Integral.

OBJETIVOS

Elaborar e desenvolver atividades que possam subsi-
diar as aprendizagens dos componentes curriculares 
das áreas de conhecimento e contribuir para a melho-
ria do desempenho acadêmico dos educandos.
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11.
CONSELHO 
DE CLASSE 
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11.1.
Conselho de Classe 
Diagnóstico
Período de realização
Março, após resultados da avaliação diagnóstica, no horário de planejamento por área de conhecimento. 

Público envolvido
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), profes-
sor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE).

OBJETIVOS

Analisar os resultados das avaliações diagnósticas; analisar os resultados dos questionários de expectativas e 
traçar ações coletivas e individuais (tempo integral); conhecer e reconhecer o público atendido na unidade esco-
lar (características socioeconômicas, residência, gênero, raça e outros); fazer um levantamento prévio das com-
petências socioemocionais analisadas no primeiro mês de aula, para entender quais são as maiores fragilidades 
e trabalhá-las ao longos dos períodos; reconhecer e situar as questões emergentes da relação aluno-professor; 
identificar e socializar as características das turmas como coletividade e também, reconhecer e socializar as 
características individuais dos alunos; apresentar e socializar os sonhos dos alunos levantados no acolhimento 
inicial; levantar e pactuar procedimentos para intervenções efetivas diante do que foi apresentado.

CARACTERÍSTICAS
É um momento coletivo de reflexão, análise e avaliação para encaminhamentos de decisões na busca de ações 
adequadas ao desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes, que subsidiarão a elaboração do Plano de 
Ação da escola.



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

92

11.2.
Conselho de Classe 
Trimestral/Semestral
Período de realização
Ao final de cada trimestre/semestre letivo, com data definida no Calendário Escolar.

Público Envolvido
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), pro-
fessor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE) e representante 
dos estudantes.

OBJETIVOS

1. Analisar o desenvolvimento dos estudantes e as práticas pedagógicas realizadas durante o trimestre;

2. Dialogar sobre potencialidades, fragilidades e desafios do processo de ensino e de aprendizagem;

3. Propor alternativas de superação das fragilidades e dos desafios do ensino e da aprendizagem.

CARACTERÍSTICAS
É um momento coletivo de reflexão, avaliação e encaminhamento de decisões na busca de ações adequadas ao 
desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes. O Conselho de Classe deve ser participativo e organizado 
em Pré-Conselho, Conselho de Classe e Pós-Conselho, com o objetivo de promover a análise do desenvolvimen-
to dos estudantes e das práticas pedagógicas realizadas durante o trimestre, o diálogo sobre potencialidades, 
fragilidades e desafios do processo de ensino e de aprendizagem e a proposição de alternativas de superação 
para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.
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11.2.
Conselho de Classe 
Trimestral/Semestral

PRÉ-
CONSELHO

CONSELHO
DE CLASSE

PÓS-
CONSELHO

Semana antes do 
Conselho de Classe

Semana após 
Recuperação 

Trimestral

ORGANIZAÇÃO 
DOS TEMPOS
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11.3.
Pré-Conselho

Espaço de diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem para subsidiar e dar agilidade ao Conse-
lho de Classe. Deve ser realizado na semana que antecede o Conselho de Classe durante o planejamento 
por área de conhecimento.
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11.4.
Conselho de Classe

Momento em que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de-
finem em conjunto as proposições que favoreçam a aprendizagem dos estudantes.
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O Conselho de Classe para a EJA encerra um semestre letivo de trabalho e deve ser realizado com muita rigorosidade quanto à ava-
liação dos percursos das turmas e dos estudantes, compreendendo que, durante todo o semestre, as equipes pedagógicas monitoram 
as ausências e o desempenho dos estudantes e consideraram as diferentes necessidades e avanços. 

É importante incluir no primeiro momento a participação de representantes de estudantes nos Conselhos de Classe, trazendo as 
considerações de suas turmas e propiciando que escutem as considerações gerais dos professores. 

Já no segundo momento, as equipes pedagógicas devem dialogar sobre os processos de aprendizagens das turmas e estudantes, 
propondo atividades de intervenção no período da recuperação e pontos de atenção para o próximo semestre. Orientações mais es-
pecíficas para o Conselho de Classe da EJA estão disponíveis nas Diretrizes da EJA. 

11.4.2. Conselho de Classe da EJA

O Conselho de Classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado 
no Projeto Político Pedagógico da escola e no Regimento Escolar. É um dos momentos mais importantes no diálogo pedagógico entre 
estudantes, pedagogos, professores, coordenadores de área e gestores apresentando três principais objetivos: analisar o desenvolvi-
mento dos estudantes e as práticas pedagógicas realizadas durante o trimestre e no decorrer do ano letivo; dialogar sobre potencia-
lidades, fragilidades e desafios do processo de ensino e de aprendizagem; e propor alternativas de superação das fragilidades e dos 
desafios do ensino e da aprendizagem. 

O Conselho de Classe pode ser organizado em três momentos: pré-conselho, espaço de diagnóstico com a finalidade de rea-
lizar o levantamento de dados do processo de ensino e disponibilização dos mesmos para análise comparativa do desempenho 
dos estudantes; conselho de classe, momento em que a equipe pedagógica se posiciona frente ao diagnóstico propondo ações, 
procedimentos e formas diferenciadas de ensino e estudos para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem; pós-conselho, 
momento em que as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. É de suma importância que os estudantes participem 
de todo o processo, desde o pré-conselho até a efetivação das ações oriundas das discussões.

O conselho de classe, prioritariamente, é coordenado pelo Diretor escolar. Contudo, nas unidades escolares que não possuem Di-
retor, orientamos à equipe pedagógica a organização, articulação e acompanhamento de todo o processo do Conselho de Classe, 
bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. As escolas que possuem 
gestão compartilhada por meio dos consórcios, poderão realizar os conselhos de classe de forma coletiva entre as unidades.

11.4.1. Conselho de Classe nas escolas do 
campo, escola indígena, escola quilombola 
ou escolas sem diretor
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11.5.
Pós-conselho

Momento de efetivar os encaminhamentos e as ações definidas no Conselho de Classe. Deve ser realizado 
uma semana após o Conselho de Classe durante o planejamento por área de conhecimento. 
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11.6.
Conselho de Classe Final
Período de realização
Final do ano letivo em data definida na portaria do Calendário Escolar.

Público envolvido
Diretor, pedagogo, coordenador pedagógico (CP), coordenador escolar, professor coordenador de área (PCA), profes-
sor coordenador de curso, professor, professor de atendimento educacional especializado (AEE).

OBJETIVOS

1. Ser um momento singular, de análise, reflexão e decisão da vida escolar dos estudantes;

2. Ser um momento de autoavaliação de toda a equipe escolar, dialogando sobre os pontos positivos do ano e 
os desafios que ainda se apresentam na escola, potencializando uma sistematização das ideias e proposições 
de mudanças para o ano seguinte;

3. Orientar os professores sobre os Estudos Especiais de Recuperação – EER: entrega das avaliações e gabari-
tos, organização dos horários e outras ações que considerar importante, conforme Portaria nº 168-R, de 23 de 
dezembro de 2020.

CARACTERÍSTICAS
O dia do Conselho de Classe Final deve ser coordenado pelo diretor, que realizará a abertura reafirmando concei-
to, objetivos e sua importância. O coordenador pedagógico/pedagogo deve mediar este momento e sistematizar 
por turma os apontamentos levantados pelos envolvidos, destacando a importância de uma análise e avaliação 
de todo o processo de desenvolvimento de cada estudante, com base nos desafios superados por ele e os obje-
tivos alcançados, além de sua participação e envolvimento nas ações e atividades propostas durante o ano letivo. 



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

99

O Conselho Final para a EJA está previsto em calendário e tem como objetivo analisar e decidir a vida es-
colar dos estudantes após o período da recuperação final. Além disso, é também um momento de avaliar as 
potencialidades e fragilidades do processo pedagógico do semestre letivo, apresentando pontos de atenção 
para os próximos semestres/anos letivos. 

Entende-se que, ao se realizar o Conselho Final, foram esgotadas todas as possibilidades de aprendizagem 
dos estudantes, encerrando processos já discutidos durante o semestre e que consideraram as necessida-
des dos diferentes sujeitos da EJA. 

11.6.1. Conselho de Classe Final - EJA
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12.
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
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12.1.
Circuito 
de Gestão

É um método de gestão escolar que 
orienta, organiza e sistematiza os princi-
pais processos e procedimentos da gestão 
pedagógica. O supervisor escolar desem-
penha um papel fundamental na implemen-
tação desse método nas escolas, tendo 
como função apoiar e orientar os gestores, 
estimulando-os a manter um olhar reflexivo 
sobre suas práticas cotidianas e oferecen-
do subsídios para que possam avançar e 
aprimorar a qualidade, a eficiência e os re-
sultados de aprendizagem.

O método do Circuito de Gestão foi inspi-
rado nos princípios e nas propostas do ci-
clo do PDCA (plan, do, check, act - planejar, 
fazer, checar, agir) e adaptado à realidade 
educacional pública brasileira. Para o Cir-
cuito de Gestão, as etapas do PDCA são 
adequadas às necessidades e às especifi-
cidades do espaço e da lógica escolar. Com 
base nele, espera-se que a escola consiga 
elaborar, executar e acompanhar um Plano 
de Ação efetivo, realista e, ao mesmo tem-
po, transformador, com o objetivo de alcan-
çar as metas de aprendizagem.
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12.2.
Metas e 
Indicadores 
Educacionais

A meta é o ponto de partida para iniciar o Circuito 
de Gestão, direcionando suas etapas. A meta define 
o resultado final a ser alcançado no fim do ano letivo. 
Considerando que o IDEB, indicador disponibilizado 
pelo MEC, é bianual, a SEDU oferece às escolas de 
ensino fundamental e ensino médio da rede o IDEBES, 
indicador estadual anual que sintetiza informações de 
desempenho do PAEBES e de fluxo escolar da rede. 
Essas informações ficam dispostas no Sistema de Ges-
tão para o Avanço Contínuo da Educação (SIGAE).

Considerando que ainda há escolas que não pos-
suem o IDEBES, orientamos que utilizem os indicado-
res de fluxo escolar (taxa de aprovação por ano/sé-
rie/etapa) e de desempenho nas avaliações externas 
(PAEBES e Avaliação de Fluência) para a elaboração 
do Plano de Ação.

Para o acompanhamento da meta, a escola deve mo-
nitorar ao longo dos trimestres os indicadores estru-
turantes: aulas dadas, frequências dos estudantes e 
suas notas por componente curricular e ano/série. Es-
ses indicadores são preditores da meta, ou seja, evi-
denciarão se a escola está ou não caminhando para o 
alcance do seu objetivo.
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12.3.
Compromisso 
com as Metas

É a primeira etapa do Circuito de Gestão, na qual são 
apresentadas as metas que a escola deverá alcançar no 
próximo ano e os indicadores estruturantes (aula dada, 
frequência e nota). Nesse momento, a equipe gestora 
recebe os conhecimentos necessários para a condução 
da reunião de Compromisso com as Metas, a ser reali-
zada com toda a comunidade escolar.
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12.4.
Planejamento

Nesta etapa inicia-se o processo de Planejamento da es-
cola para o ano vigente. Após ter conhecimento das metas 
estabelecidas para o ano, a escola recebe orientações para 
iniciar o processo de reflexão acerca dos problemas que a 
afetam. A equipe gestora é orientada a verificar se os pro-
blemas relacionados têm impacto negativo direto sobre os 
indicadores estruturantes (aulas dadas, frequência e notas 
dos estudantes). Essa análise é importante para gerar infor-
mações sobre o funcionamento da escola e a garantia do 
oferecimento de oportunidades de aprendizagem para os 
estudantes e, consequentemente, para o alcance da meta. 
O Planejamento é composto pelo diagnóstico e pela elabo-
ração do Plano de Ação.



CAP 01 CAP 02 CAP 03 CAP 04 CAP 05 CAP 06 CAP 07 CAP 08 CAP 09 CAP 10 CAP 11 CAP 12

105

12.5.
Execução

Na etapa de execução, a equipe 
gestora, com o apoio do Supervisor 
Escolar, acompanha as ações plane-
jadas que envolve consultar o SIGAE 
(para as escolas inseridas no sistema) 
e conversar com os responsáveis pe-
las ações e com o público-alvo para 
identificar o que não está avançando 
conforme o esperado, bem como pos-
síveis entraves e auxiliar na busca por 
soluções. Além disso, durante a exe-
cução do Plano de Ação, devem ser 
monitoradas semanalmente informa-
ções sobre a frequência dos alunos e 
a quantidade de aulas dadas.
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12.6.
Sistemática de 
Monitoramento e Avaliação 
dos Resultados (SMAR)

É uma das etapas do Circuito de Gestão, que se consolida por meio da SMAR – que consiste em um conjunto de 
reuniões realizadas, de forma articulada, nas diferentes instâncias da rede (escola, SRE e unidade central) a cada 
ciclo do Circuito de Gestão (trimestral). Em tais ocasiões, informações sobre a execução do Plano de Ação, indi-
cadores estruturantes e resultados que a rede obteve em determinado período são analisados, compartilhados e 
debatidos de modo reflexivo, visando à qualificação dos dados e ao encaminhamento de decisões que auxiliam e 
potencializam o trabalho realizado pelas escolas, regionais e unidade central, de forma integrada e corresponsável.

O conjunto das reuniões de SMAR acontecem em 4 níveis:

•  N1 – Escola e Supervisor escolar;

• N2 – Superintendente, Assessor Pedagógico, Supervisores Escolares e demais atores das regionais;

• N3 – Subsecretários, Gerentes e Superintendentes;

• N4 – Secretário de Educação, Subsecretários e Gerentes.

Nas escolas que ofertam tempo integral, os Supervisores Escolares devem inserir na SMAR elementos do Ciclo 
de Monitoramento do Tempo Integral, conforme orientações da SEDU.
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12.7.

Compartilhamento 
de Práticas

O Compartilhamento de Práticas consiste em um encontro entre as escolas 
promovido pela Regional. Neste encontro acontece a integração entre os ges-
tores, onde se é possível compartilhar problemas enfrentados pelas escolas e 
as suas soluções, práticas de sucesso, dentre outros. A Regional é a responsá-
vel pela organização dessa etapa. Ela previamente faz contato com as escolas 
e as convida para compartilhar suas práticas, define o espaço, a agenda do dia 
e a condução das discussões. 

Dentro da estrutura do Circuito de Gestão, é neste momento que é possível 
compartilhar as ações contidas no plano de ação das escolas que incidiram 
positivamente em seus indicadores de Resultado e Execução. Também é o mo-
mento de busca de soluções e novas informações que servirão de base na re-
formulação de suas ações na etapa seguinte, a Correção de Rotas.
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12.8.

Correção 
de Rotas

É a etapa do Circuito de Gestão, em que se 
faz uma revisão do Plano de Ação. No entanto, 
não se trata de elaborar um novo Plano, mas de 
revisar os problemas, os desafios e as ações 
elaboradas na etapa de Planejamento, à luz do 
monitoramento realizado na Execução e das 
análises e avaliações feitas na SMAR.
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