


OBJETIVO:

 Para lembrar? O norteador principal do regime integral, com proposta

direcionada por princípios universais de liberdade e de solidariedade,

fornecendo ao jovem a formação necessária ao pleno desenvolvimento de

suas potencialidades, para sua auto realização, preparação e exercício

de uma cidadania consciente, preparação para o mundo do trabalho e

prosseguimento de estudos em nível superior;

 Sistematização no desenvolvimento do Nivelamento a partir da nossa

realidade e dos resultados da Avaliação Diagnóstica, desenvolver

competências e habilidades ainda não adquiridas pelos alunos em Língua

Portuguesa, Matemática e disciplinas da BNCC.



DESENVOLVIMENTO:

Qual o principal objetivo do Ensino Integral;
O que é Sistematização?
 Nivelamento – Quem faz o que?
Avisos;
Encerramento.





Sistematização



A sistematização é um conceito complexo que se baseia

no melhoramento de um método a partir de uma reflexão

crítica e interpretação das lições aprendidas.

O método teve origem na América Latina no início dos anos

1960, e surgiu do crescente desejo de documentar e

comunicar as lições.

A Sistematização é amplamente utilizada no

desenvolvimento de projetos e tem um caráter político-

educativo. Em suma, a sistematização se caracteriza pela

organização de dados, práticas e conceitos que resultem

numa reflexão e reelaboração do pensamento. Para isso, é

preciso conhecimento da realidade.

OBS.: Método (procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de

acordo com um plano).



NIVELAMENTO

“PDCA NO DIA A DIA DA 

ESCOLA”



Analisar dados, indicadores e informações (início do ano, mês anterior, etc.)

P = Planejar

Executar as ações de acordo com o planejado
(o que fazer; quem fará e quando será feito)

D = Fazer

C = Controlar / Monitorar

A = Agir

Monitorar se as ações estão sendo executadas de acordo com os
objetivos, metas e prazos planejados (de acordo com o “P”)

Agir 
Identificar boas práticas e replicá-las para outras áreas 

Identificar desvios e corrigi-los 

NIVELAMENTO

Definir prioridades, definir objetivos e definir metas

Definir ações para atingir os objetivos e metas
(o que fazer; quem fará e quando será feito)

P

D

C

A



“QUEM FAZ O QUE”

RESPONSÁVEL PRINCIPAIS  ATRIBUIÇÕES / AÇÕES NO
NIVELAMENTO

 PROFESSOR

(1) Planeja a disciplina
(2) Alinha horizontalmente o “P” com professores da 

disciplina
(3) Alinha verticalmente a disciplina  e valida o “P” com PCA
(4) Executa de acordo com o “P”
(5) Monitora de acordo com o “P”
(6) Age de acordo com o “P”

NIVELAMENTO



“QUEM FAZ O QUE”

RESPONSÁVEL PRINCIPAIS  ATRIBUIÇÕES / AÇÕES NO
NIVELAMENTO

 PCA

(1) Alinha verticalmente e valida o “P” de cada disciplina 
com  cada professor

(2) Consolida o “P” da área
(3) Alinha horizontalmente o “P” da área com os demais 

PCA´s
(4) Alinha verticalmente o “P” da área com o PCG
(5) Monitora as disciplinas e as áreas de acordo com o “P”
(6) Age de acordo com o “P” na sua área

NIVELAMENTO







“OS DONOS”
“DONOS“ DO NIVELAMENTO

 NA ESCOLA PCG

 NA ÁREA PCA

 NA DISCIPLINA PROFESSOR

DEFINIÇÕES



Referências:

ANTUNES, M.A.M. Psicologia Escolar e Educacional: histórias, compromissos e perspectivas, Revista Psicologia
Escolar e Educacional, v.12, n.2, 2008.

COLLARES, C.A.L. A Transformação do espaço pedagógico em espaço clínico: a patologização da educação. In:
Alves ML, org. Cultura e Saúde na Escola. São Paulo: FDE, 1994.

FERNÁNDEZ, E. O Saber em Jogo - A Psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2001.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, São Paulo: Paz e Terra, 2011.

HOUAISS - http://www.houaiss.uol.com.br

MADALÓZ, R.J.; SCALABRIN, I; JAPPE, M. Fracasso Escolar sob o olhar docente: Alguns apontamentos.
Disponível: http://www.portalanpedsul.com.br/ 2012 /Acesso em 10/03/2018.

PADILHA, A.M.L. Possibilidades de histórias ao contrário ou como desencaminhar o aluno da classe especial, São
Paulo: Plexus, 2001.

http://www.educacao.sp.gov.br / Idesp / Acesso em 10/03/2018.

http://www.educacao.sp.gov.br / Diretrizes do Programa Ensino Integral /Acesso em 10/03/2018.

Processo de nivelamento do novo modelo de Escola de Tempo Integral.
Vídeo retirado do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TnUGC7HIIxg
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AVISOS


