
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP

PLANO DE AÇÃO 

SOEP – CAMPUS TIJUCA II - ANO LETIVO 2019

Considerando  a Portaria  Nº  4.112,  de  20/12/18,  que  define o  perfil  profissional e  as
atribuições  da  Coordenação  de  Orientação  Educacional  e  Pedagógica  (Coep)  e  do  Setor  de
Orientação Educacional e  Pedagógica (Soep)  do  Colégio  Pedro II,  a  qual  estabelece  que “a
Orientação  Educacional  e  Pedagógica  do  Colégio  Pedro  II  tem  como  objetivos  gerais
“acompanhar  o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e acadêmico dos estudantes; promover
a reflexão sobre o processo ensino aprendizagem por meio do acompanhamento e da análise do
desempenho dos estudantes e incentivar ações na comunidade escolar identificadas com a defesa
e a ampliação de princípios que valorizem o saber, a ética, a cidadania, a diversidade, o senso
estético crítico e a criatividade”;

Considerando as especificidades do Campus Tijuca II;
Considerando as Diretrizes estabelecidas pela Coordenação de Orientação Educacional e

Pedagógica (Coep), para o ano letivo 2019, as quais são:
▪ BUSCA DA INTEGRAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO;
▪REGISTRO DE TODOS OS ATENDIMENTOS: REDAÇÃO TÉCNICA E ABRANGENTE;
▪ ATENÇÃO PRIORITÁRIA AOS ESTUDANTES;
▪CELERIDADE  NO  ENCAMINHAMENTO  DAS  DEMANDAS  DE  GRANDE

COMPLEXIDADE. COMUNICAÇÃO À DIREÇÃO-GERAL E AO COEP;
O Setor de Orientação Educacional e Pedagógica – SOEP do Campus Tijuca II estabelece

o seu Plano de Ação para o ano letivo 2019.

1. Apresentação

O  Setor  de  Orientação  Educacional  e  Pedagógica  do  Campus Tijuca  II  funciona
diariamente nos três turnos,  atendendo a comunidade escolar (alunos,  responsáveis,  docentes)
nas demandas relativas às questões de acompanhamento e orientação do percurso escolar dos
alunos, em parceria com os demais setores da escola.

1.1 Princípios norteadores

A concepção  pedagógica  de  orientação  adotada  na  TJII  está  baseada  nos  seguintes
princípios: 

Educação como espaço de construção da democracia. A partir desse princípio, o trabalho
deve ser realizado na perspectiva da análise de valores éticos e respeito à diversidade. 
Educação  como  processo  dialógico.  A  orientação  é  entendida  como  processo  de
construção de conhecimento assentado em diálogos que transcendem o aluno, as famílias,
o professor e o orientador, abarcando aspectos que envolvem a realidade micro e macro
dos sujeitos, suas escolhas teóricas e políticas. 
Necessidade de formação contínua e do estímulo à postura investigativa. 
Reconhecimento  da  afetividade  como  categoria  teórica.  O  processo  de  orientação  se
viabiliza pela construção de um vínculo  de confiança,  baseado no respeito,  diálogo e
acolhimento. 



Cooperação  e  parceria  com os demais  setores  e  segmentos  institucionais  como  itens
axiais para o desenvolvimento de um trabalho qualitativo. 
Provisoriedade  do  conhecimento.  Todo  conhecimento  é  cumulativo,  concebido  como
transitório, passível de revisão, reformulação, ressignificação. 
Interdisciplinaridade ou interfaces do conhecimento. Mesmo que direcionado para um
campo específico, o processo de orientação deve abrir interfaces com outros campos do
saber, de modo contextualizado. É preciso considerar aspectos pedagógicos, sociológicos,
psicológicos e culturais.

1.2 Objetivos específicos

Contribuir para a formação da cidadania dos educandos, estimulando o cultivo de valores
como cooperação, respeito, ética e participação na construção das decisões que envolvem
a vida em sociedade;
Estimular os alunos a comprometerem-se com a vida acadêmica e manter contato com os
responsáveis para buscar uma atuação conjunta que convirja em ações nesse sentido;
Fortalecer  o  trabalho  de  parceria  com os  demais  setores  da  Escola  (Direção,  SOE,
Assistência estudantil, docentes, NAPNE, Secretaria, Biblioteca, Protocolo...) para troca
de informações, acompanhamento e atuação conjunta nas ações interventivas com relação
aos  alunos  com  baixo  rendimento  acadêmico,  prioritariamente,  bem  como  com  a
comunidade escolar, em todos os temas que envolvam o processo ensino-aprendizagem; 
Participar das discussões e decisões pedagógicas relativas ao campus; 
Elaborar ações coletivas de orientação pedagógica;
Auxiliar  os alunos no sentido da orientação profissional,  subsidiando  meios do  aluno
conhecer diferentes carreiras e faculdades;
Incentivar a equipe a participar de grupos de pesquisa e cursos de formação. 

1.3. Equipe e distribuição de turmas

Servidor Turmas em 2019 Turno
Nicola 601, 603, 801, 803, 805 1º
Cristiane 701, 703, 705 , 901 ,903 1º
Lorran 1101, 1103, 1105 1º
Fabiana 1201, 1203, 1205 1º
Ana Carolina 1301, 1303, 1305, IN 307, IN 302 1º
Danielle Ribeiro 602, 604, 702, 802 2º
Fábio Ponso 902, 904, IN 202,  IN 204 2º
Wilsam 2102,  IN 104,  IN 106,  ADM 108 2º
Edmar PAADM 101, PADM 101, PADM 201, PADM 301 3º

2. Atividades em 2019

Linhas de Ação Descrição das atividades
 - Elaboração e 
operacionalização de 
instrumentais que 
subsidiam o trabalho dos 
Orientadores, de outros 
setores da escola e da 
família

Atualização das fichas dos alunos em arquivos, por turma, a partir
das listagens das turmas 2019.
Criação de listagem de e-mails de professores e de responsáveis, por
turma.
Elaboração  dos perfis  das  turmas e  da Galeria  de fotos,  que são
encaminhados para todos os professores por e-mail e para outros
setores; 
Encaminhamento de instrumental,  por turma, para cada professor,



para  que  sinalizem  os  alunos  com  problemas  de  frequência,
dificuldades de aprendizagem, indisciplina, (Pré-COC) etc;
Recolhimento  dos  Conteúdos  anuais  e  do  Relatório  dos
instrumentos  de  avaliação,  valores  e  conteúdos  abordados,  por
certificação e por disciplina, junto aos Coordenadores Pedagógicos,
para divulgação aos responsáveis, por turma e série;
Informação aos professores sobre justificativas de faltas dos alunos,
encaminhadas pelos responsáveis.

-Participação/coordenação
em Reuniões e Conselhos

Reuniões com os responsáveis, em conjunto com a Direção e outros
setores, no início de cada ano letivo, para divulgação de informes
gerais,  apresentação  da  equipe  de  cada  setor,  explanação  do
funcionamento  de  cada  departamento  e  abertura  para  possíveis
dúvidas dos responsáveis.
Reunião  específica  para  os  responsáveis  e  alunos  do  Curso
Integrado, com a participação do Professor Coordenador do Curso
Integrado, prioritariamente para os discentes do 1º ano, com vistas a
orientação sobre as matérias específicas do curso.
Reuniões  com  responsáveis  após  as  certificações,  para
acompanhamento do processo nas séries/turmas.
Participação nas reuniões do Conselho Pedagógico – CONPED;
Preparação e coordenação dos Conselhos de Classe.
Participação  em entrevistas individuais,  agendadas por solicitação
do SOEP, dos responsáveis, entre esses e os professores, bem como
em reuniões  solicitadas  pelos  professores,  com responsáveis  por
alunos específicos, e registros, por escrito, dos assuntos abordados.
Reuniões  ordinárias  mensais  de  planejamento  em  equipe  e
extraordinárias, sempre que se fizer necessário;

Ações coletivas e 
individualizadas de 
orientação educacional 
para alunos e responsáveis

Desenvolvimento do “Projeto de Acolhimento” aos alunos oriundos
do concurso para ingresso de novos alunos, para melhor adaptação
ao campus, reconhecimento e pertencimento ao corpo discente do
Colégio Pedro II.
Realização de rodas de conversa com os alunos para abordar temas
relevantes como racismo, bullying, regras de convivência, etc
Atendimento aos responsáveis pelos alunos que ficaram com médias
inferiores  a  6,0,  em três  ou mais  disciplinas  para  comunicar  as
reflexões e sugestões retiradas no Conselho de Classe;
Realização de atendimento individualizado dos responsáveis pelos
alunos oriundos de outros Campus;
Encaminhamento  das  questões pedagógicas  trazidas  por  alunos e
seus  responsáveis  aos  coordenadores  de  disciplina,  visando  ao
melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Acompanhamento do desenvolvimento e  desempenho  dos alunos,
orientando-os em situações de dificuldades pedagógicas, bem como
de relacionamento;
Convocação e atendimento aos responsáveis pelos alunos que foram
aprovados  pelo  COC,  para  assinatura  de  Termo  de  Ciência  e
compromisso

Fortalecimento  da
parceria  entre  os  setores
na  realização  de  ações
pedagógicas

Ação  conjunta  com  o  setor  de  Assistência  Estudantil,  para
encaminhamento e suporte aos alunos em vulnerabilidade social;
Ação conjunta com o NAPNE, para acompanhamento dos alunos
com necessidades específicas;
Ação  conjunta  com  o  Setor  de  Organização  Escolar,  para



acompanhamento da vida escolar dos alunos;
Estímulo  aos  alunos  à
participação ativa na vida
acadêmica  e  auxílio  na
escolha  da  orientação
profissional

Inscrição  e  acompanhamento  do  processo  seletivo  de  alunos  em
programas  de  Iniciação  científica  –  PROVOC  (Os  processos
seletivos  ocorrem em  diferentes  meses  do  ano,  de  acordo  com
calendário  divulgado  pela  instituição  conveniada.  Ao  longo  do
período,  são  realizadas  reuniões  periódicas  para  avaliação  do
processo e acompanhamento dos alunos)

Prospecção, inscrição e acompanhamento de alunos em visitas às
Universidades  públicas  e  particulares  (Além dos  convites  para  a
participação de nossos alunos em eventos acadêmicos, realizamos a
prospecção  de diferentes  faculdades de interesse  dos alunos para
uma  visita  guiada  ou  palestra  no  próprio  colégio.  Assim,
procedemos  com  a  intermediação  com  a  instituição  de  ensino,
realizando a inscrição dos alunos e acompanhamento nos eventos
realizados.)
Divulgação de estágios externos ao Colégio, para alunos do Ensino
Médio;
Orientação profissional de alunos do Ensino Médio (Ao longo do
ano, trabalhamos com alunos da 2ª e 3ª série a escolha de carreiras,
mantendo  diálogo  constante  com  os  alunos.  Além  disso,
disponibilizamos  Manuais  do  Candidato  de  diferentes
universidades,  tirando  dúvidas  dos  alunos  quanto  ao  futuro
profissional).
Auxílio  na  divulgação  de  Olimpíadas  Internas  e  Externas  ao
Colégio e cursos extraclasse oferecidos pelos docentes;
Divulgação  do  programa  de  Monitoria  e  orientação  aos  alunos
interessados em inscrever-se, (após divulgação do projeto pela Pro-
Reitoria);
Divulgação do ENCCEJA para alunos em situação de birrepetência,
e com distorção idade/série acentuada;

Assessoramento  em
atividades  desenvolvidas
por outros setores

Planejamento  do  período  e  acompanhamento  dos  alunos  que
necessitam realizar avaliações em época especial;
Assessoramento  da  Direção  na  preparação  e  apresentação  das
solenidades de formatura.

As atividades programadas são desenvolvidas ao longo do ano  letivo  e,  em razão da
dinamicidade do processo ensino-aprendizagem, estão sujeitas a alterações, complementações,
ou mesmo o desencademento de novas ações, conforme requeira a realidade escolar. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019

Maria Wilsam Rodrigues Bezerra
Chefe do SOEP/TJII


