
 

 

PROJETO 

CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO SOBRE AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR  

PROEN 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico Institucional 

(PPPI), as Câmaras Setoriais, ao tratarem dos temas “organização curricular” e “avaliação da 

aprendizagem”, depararam-se com o grande volume e complexidade das questões que 

precisavam ser examinadas. Há muitos anos professores, técnicos, estudantes e 

responsáveis consideram fundamental a reavaliação das práticas vigentes, de modo a instituir 

procedimentos que propiciem uma dinâmica pedagógica mais adequada às necessidades 

educacionais dos estudantes de uma escola pública inclusiva e de qualidade. 

Em 2017 foram criados dois grupos de trabalho (GTs) com o objetivo de aprofundar 

discussões relativas a essas temáticas e propor alternativas às práticas vigentes, com o intuito 

de encaminhá-las formalmente às Câmaras. 

Contudo, os processos de reflexão e elaboração iniciados não foram concluídos.  

Assim, definiu-se que, ao longo de 2018, mesmo após a publicação do PPPI, o diálogo e o 

estudo sobre os dois temas seriam retomados, mediante à instituição de novos grupos. 

No mês de abril, a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) promoveu uma série de reuniões 

abertas à comunidade escolar – às quais estavam presentes membros das Câmaras Setoriais 

responsáveis pela elaboração do PPPI, SESOP, NAPNE, Coordenadores Gerais dos 

Departamento Pedagógicos, e Diretores dos Campi para estabelecer os princípios para a 

criação dos novos grupos de trabalho, suas principais atribuições, dinâmicas e interfaces.  

O presente documento retoma as questões trazidas pela comunidade escolar sobre 

os temas objeto dos GTs, bem como registra a composição, responsabilidades e modus 

operandi que esses novos grupos terão no decorrer dos trabalhos. 

 

 

II. HISTÓRICO 

 

Em agosto de 2017, no contexto das audiências públicas organizadas em todos os 

campi pelas Câmaras Setoriais do PPPI, vários participantes trouxeram à tona questões 

ligadas à avaliação de aprendizagem e à organização curricular vigentes no Colégio Pedro II.      

Servidores, estudantes e responsáveis abordaram inúmeros pontos que ilustram 

problemas relativos às práticas avaliativas vigentes, demonstrando que é imprescindível 

avaliar e validar medidas, já em curso, que estejam dando bons resultados, como também 

instituir novos procedimentos avaliativos que melhor subsidiem o processo de ensino 

aprendizagem, traduzindo com mais qualidade, as trajetórias percorridas pelos estudantes, 
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sinalizando os avanços e as necessidades pedagógicas que requerem maior aprofundamento 

ou novas estratégias de ensino, sempre com o foco na garantia do direito à aprendizagem de 

qualidade. 

 Abaixo elencamos os principais tópicos/questionamentos mencionados: 

 Procedimentos avaliativos:  

 Semana de provas: deve ser mantida ou não? Quais os prós e contras? 

 Quantidade de certificações realizadas ao longo do ano letivo: deve ser alterada? 

 Auto avaliação: ela poderia compor a nota final dos estudantes? 

 Semana de recuperação logo após a semana de provas: essa é a melhor época para 

estudantes, professores e técnicos? 

 Conselho de Classe: revisão do modus operandi para que de fato atenda às 

necessidades da comunidade escolar. 

 Diferença de critérios de avaliação entre os Departamentos Pedagógicos: precisa ser 

problematizada. 

 Pesos dados às atividades como trabalhos etnográficos, pesquisas e provas: precisam 

ser revistos. 

 Critério que dá acesso aos estudantes à prova de recuperação: a oportunidade poderia 

ser estendida a todos aqueles que tiram nota abaixo de 7, mediante inscrição? 

 Nota da recuperação: haveria a possibilidade desta nota substituir a nota anterior 

obtida na certificação? 

 Estudantes retidos: 

 Apoio aos estudantes que estão repetindo anos/ séries e estão ficando defasados: o 

que pode ser feito? 

 Realização de estudo profundo sobre as causas que têm provocado a retenção de 

estudantes, para que novas estratégias pedagógicas possam ser criadas (estudos 

existentes sobre o efeito escola sobre os estudantes também devem ser consultados 

para enriquecer essa reflexão). 

 Projeto de classes de adequação idade série (em fase de implantação no CPII): os 

estudantes estão permanecendo no Colégio, com qualidade? 

 Estudantes retidos: como desenvolver uma maior parceria família e escola? 

 

             Com relação ao tema Organização Curricular, ao longo das audiências públicas, uma 

série de questões foram abordadas sob distintos pontos de vista. A seguir, registramos os 

pontos que foram tratados e que se referem, em especial, ao Ensino Fundamental (Anos 

Finais) e Ensino Médio: 

 Aulas aos sábados (prós e contras). 

 Distribuição dos componentes curriculares em dias pares e ímpares (prós e contra). 

 Distribuição dos tempos entre atividades de pesquisa e sala de aula. 

 Tempos dedicados a cada disciplina: devem ser mantidos ou revistos? 

 Interdisciplinaridade: criação de fóruns/comissões para a criação de projetos nos 

Campi. 

 Conexões entre os componentes curriculares: necessidade de aprofundamento. 

 Projetos pedagógicos: estudo com o objetivo de ampliar o trabalho feito no Colégio. 

 Conhecimento e a sua aplicação ao cotidiano nos diversos componentes curriculares: 

problematização. 

 Oferta de disciplinas eletivas no Ensino Médio: análise de possibilidades. 
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 Aprofundamento sobre os componentes curriculares e as competências que se 

pretende desenvolver. 

 

 

III. COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Em 2018 serão constituídos um grupo de trabalho Central (GT Central), liderado pela 

PROEN e grupos de trabalho permanentes, sendo um em cada campus. Os grupos tratarão 

dos dois temas: avaliação de aprendizagem e organização curricular. Em todos os casos, 

será estabelecido um suplente para os membros dos grupos.   

 

Composição do GT Central: 

 SESOP 

 NAPNE 

 Assistência estudantil 

 Todos os Coordenadores dos Departamentos Pedagógicos 

 Representantes dos grupos dos campi (2, sendo necessariamente 1 discente 

ou responsável) 

 

O GT Central será coordenado pela Diretoria de Ensino Fundamental Anos Iniciais e 

Educação Infantil (DEFEI) e pela Diretoria de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 

Médio DEFEM da PROEN. Todos os membros terão direito a voto. 

 

Os Diretores-Gerais, serão os responsáveis por mobilizar a comunidade escolar para 

a constituição dos Grupos de Trabalho Permanentes.  
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Composição dos GTs Permanentes: 

CREIR Campi I Campi II e III 

SESOP, NAPNE, 
Assistência Estudantil 

SESOP, NAPNE, Assistência 
Estudantil 

SESOP, NAPNE, 
Assistência Estudantil 

Direção do campus Direção do campus Direção do campus 

2 responsáveis 2 responsáveis --------- 

Até 2 estudantes Até 2 estudantes (4o e 5o anos) Até 4 estudantes 

Professores: 4 de 
Educação Infantil, 1 de 
Informática, 1 de 
Educação Física, 1 de 
Artes e 1 de Música 

Professores: 5 professores de 
Departamento de Primeiro 
Segmento (1 de cada ano; 
critério: em regência ou com 
experiência no ano que irá 
representar) 1 de Informática, 1 
de Educação Física, 1 de Artes, 1 
de Literatura e 1 de Música 

Professores: 1 de cada 
componente curricular 

 

Os membros dos GTs permanentes dos campi deverão ser escolhidos por seus pares. 

No caso de servidores, é importante que não se encontrem em estágio probatório ou gozando 

de algum tipo de licença ou afastamento.  

Cada campus poderá eleger os servidores dos GTs e seus suplentes em reuniões com 

registro em ata ou eleições com cédula, de acordo com suas características e necessidades. 

No caso da escolha de representantes de responsáveis e estudantes, e seus respectivos 

suplentes, sugere-se o mecanismo de eleições com cédula.  

Os docentes escolhidos para compor os GTs poderão incluir essa atividade em seus 

respectivos PTDs. 

 

 

IV. ATRIBUIÇÕES DOS GTs 

 

 Do GT Central: 

 reunir as contribuições vindas dos GTs permanentes (temas e questões prioritárias) 

para elaboração do plano de trabalho; 

 divulgar o plano de trabalho para os GTs permanentes: (temas, metas, prazos para 

encaminhamentos e aprovações ainda em 2018, tópicos para estudo a médio prazo 

etc) 

 oferecer dados e subsídios para o trabalho dos grupos nos campi; 

 organizar as contribuições dos campi sobre cada temática estudada; 

 formular e redigir propostas e encaminhá-las aos órgãos competentes do CPII para 

análise e aprovação (CONEPE e CONSUP). 

 

 Dos GTs permanentes: 

 definir como será o processo decisório no contexto do GT; 
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 indicar os dois representantes que farão parte do GT Central; 

 organizar os trabalhos de acordo com a agenda e metas encaminhadas pelo GT 
central; 

 mobilizar servidores, estudantes e técnicos para que participem efetivamente de todo 
o processo; 

 promover discussão e estudo sobre as temáticas selecionadas; 
 ouvir a comunidade escolar sobre os tópicos em debate/estudo; 
 formular pareceres e propostas para serem encaminhados ao GT central. 

 
 

 
V. CRONOGRAMA  
 

Atividade Data 

Comunicação à Comunidade Escolar sobre 
a criação dos GTs (site, e-mail, memorando  
etc) 

18/5 

Composição dos GTs permanentes dos 
campi 

Até 25/6 

Composição do GT Central Até 29/6 

GTs permanentes: Levantamento dos temas 
prioritários a serem discutidos em 2018 

Até 6/7 

Reunião do GT Central: definição das 
temáticas a serem priorizadas em 2018, 
metas e prazos. Elaboração de plano de 
trabalho. 

Até 10/7 

Reuniões dos GTs permanentes dos campi 
 

Reuniões periódicas, conforme calendário 
definidos nos campi (dias e horários) 

Reuniões dos GT Central Reuniões periódicas, conforme calendário a 
ser definido 

 
 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É com alegria que observamos um enorme engajamento de membros da comunidade 
escolar na revisão de temáticas tão sérias como avaliação de aprendizagem e organização 
curricular.  

Sabemos que nem todas as questões que irão merecer nossa dedicação serão 
equacionadas ao longo do ano letivo de 2018. Mas será fundamental endereçar e encaminhar 
ao longo dos próximos meses as questões urgentes que precisam ser redefinidas  
prontamente.  

Também deveremos trabalhar com ânimo e persistência sobre demais questões mais 
complexas, para que em 2019 e 2020 todas as demandas pedagógicas sejam atendidas e 
definidas, nos tempos necessários e com a qualidade almejada por todos nós, que 
cotidianamente, construímos o Colégio Pedro II.   

 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018 

 

Professora Eliana Myra 

Pró Reitora de Ensino 

Colégio Pedro II 


