
PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO  
DE APRENDIZAGEM 

Esta publicação tem como foco reconhecer as prá-

ticas de acompanhamento das aprendizagens rea-

lizadas nas escolas públicas de municípios partici-

pantes do Programa PVE ao longo do ano de 2018. 

Trata-se, mais especificamente, de reconhecer 

destaques nas práticas de coordenadores(as) pe-

dagógicos(as) e diretores(as) de escolas das redes 

municipais de ensino que fizeram parte programa.  

Durante o último ciclo de formação de 2018, ciclo 4, 

cada grupo de gestores escolares indicou uma es-

cola que se destacou em acompanhar as aprendiza-

gens dos(as) estudantes com resultados positivos. 

Cada uma dessas escolas teve a oportunidade de 

representar o município no Prêmio Votorantim pela 

Educação 2018, na Categoria “Prática de Acompa-

nhamento de Aprendizagem”. Com base no traba-

lho apresentado por elas e no percurso formativo 

proposto pelo PVE, foram elaboradas 6 (seis) cate-

gorias que fundamentam conceitualmente as prá-

ticas de acompanhamento das aprendizagem dos 

estudantes: 1)  O papel do(a) diretor(a) e do(a) coor-
denador(a) pedagógico(a) no acompanhamento das 
aprendizagens; 2) O uso de diferentes instrumentos 

e registros para o acompanhamento das aprendiza-
gens; 3) A importância da formação continuada de 
professores na escola para o acompanhamento das 
aprendizagens; 4) A construção do plano de ação: 
desafios às equipes gestoras; 5) A intervenção dos 
gestores: coerência entre as ações de acompanha-
mento e as práticas de ensino; 6) A potência do tra-
balho colaborativo para a ampliação do processo de 
acompanhamento da aprendizagem.

Foram analisados os percursos e produtos de 

cada uma das escolas selecionadas como repre-

sentantes dos municípios, de forma a identificar 

em qual dessas 6 (seis) categorias houve maior 

destaque. As categorias assim descritas buscam 

traduzir as implicações e a abrangência do tra-

balho de “Acompanhamento das Aprendizagens” 

realizado em todos os municípios atendidos pelo 

programa. É relevante destacar que cada uma das 

escolas é referenciada em apenas uma das cate-

gorias, por meio da qual seu trabalho se revela 

com maior relevância, mas é sabido que todas as 

dimensões permeiam as experiências propostas 

nas escolas.



O papel do(a) diretor(a) e do(a) coordenador(a) 
pedagógico(a) no acompanhamento das aprendizagens.

01.

Os(as) gestores(as) escolares têm papel fun-

damental no acompanhamento das aprendi-

zagens dos(as) estudantes. O(A) coordena-

dor(a) pedagógico(a) é o(a) responsável por 

orientar a equipe de professores sobre as 

atividades envolvidas neste acompanhamen-

to, auxiliando diretamente. 

Para isso, é indispensável que o(a)  coordena-

dor(a) pedagógico(a) se coloque no papel de 

parceiro(a) mais experiente desses(as) profes-

sores(as) e realize periodicamente e intencio-

nalmente ações como: análise dos registros de 

acompanhamento do(a) professor(a) e conso-

lidação dos resultados em instrumentos pró-

prios; participação em planejamentos de aula; 

observação de sala de aula, realização de reu-

niões de formação; entre outras. 

O(A) diretor(a) da escola, por sua, vez, tem a 

responsabilidade de apoiar todas essas ações, 

assegurando as condições necessárias (orga-

nização de horários, espaços e materiais, por 

exemplo) para a realização do acompanhamen-

to das aprendizagens pelo(a) coordenador(a) 

pedagógico(a), pelo(a) professor(a) e de outros 

membros da equipe escolar. Cabe também ao(à) 

diretor(a) tomar a frente da análise macro de 

todos os dados e resultados do acompanha-

mento das aprendizagens e, em parceria com 

o(a) coordenador(a) pedagógico(a), gerenciar a 

tomada de decisões pedagógicas institucionais. 

Portanto, para o efetivo acompanhamento das 

aprendizagens dos(as) estudantes é de suma 

importância que diretores e coordenadores 

pedagógicos(as) atuem de forma estratégica 

e conjunta, planejando, realizando e avaliando 

as ações necessárias para a implementação de 

uma rotina de gestão com foco na aprendiza-

gem. Em relação às escolas que foram desta-
ques municipais no PVE, percebemos tal ca-
racterística nas seguintes:

[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais

Município Estado Escola

Água Clara MS
Escola Municipal Márcia Cristina 
Fioratti Javarez

MS Escola Municipal João Alves Lara
Aparecida do
Taboado

Betânia do Piauí PI
Unidade Escolar Municipal Maria 
Natividade Coelho

RS
Instituto Municipal de Educação Prof.ª 
Augusta Maria de Lima Marques

Caçapava do Sul

Campo Belo 
do Sul

SC
Escola Municipal de Educação Básica 
Casimiro de Abreu

RJ
Escola Professora Lúcia Helena Pinheiro 
do Couto

Cantagalo

Esmeralda RS
Escola Municipal de Educação Infantil 
Zulmira Nery da Silva

RS
Centro Municipal de Educação Básica 
Santo Inácio

Esteio

Ibitinga SP
Escola Municipal de Educação Infantil e 
Fundamental Profa. Francisca Simões

Itapeçuru PR
Escola Municipal de Educação Fundamental
Antônio Hirmercídio Cavalcante

Lagamar MG
Centro Municipal de Educação Básica 
Maria de Lourdes Costa

Pilar do Sul SP
Escola Municipal de Educação Infantil 
Professora Célia Antunes de Proença

SC
Centro Municipal de Educação Infantil 
Marilene Polachini

Imbituba

SP
Escola Municipal de Educação Infantil 
César Monteiro

Nova Granada

Votorantim SP
Escola Municipal de Educação Infantil e 
Fundamental Helena Pereira de Moraes

SP
Escola Municipal de Educação 
Fundamental Nicolau Couto Ruiz

Tremembé

MS
Escola Municipal de Educação Infantil e 
Fundamental Joaquim Camargo

Selvíria

Araripina PE Escola Eduardo de Souza Carvalho

MT Escola Municipal Wilma Calvi BattistiAripuanã

Guarda-Mor MG Escola Municipal Sérgio Ulhoa

SC Centro de Educação Infantil Ruth SchleiIbirama

MS Escola Municipal Francisco Mendes SampaioLadário

Primavera PA
Escola municipal de Educação 
Fundamental José Pereira Gomes

SP Creche João FleuryPindamonhangaba

Salesópolis SP
Escola municipal de Educação 
Fundamental Sonia Maria da Fonseca

PR Escola Municipal Jovira ContiRibeirão Claro

SE Escola Municipal Maria Virginia LeiteLaranjeiras

MT Escola Professora Dalci Candida de SouzaNobres

MG Escola Municipal Conceição Aparecida RossoSimão Pereira



O uso de diferentes instrumentos e registros para o 
acompanhamento das aprendizagens. 

02.
[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais

Realizar o acompanhamento das aprendizagens 

implica em identificar, registrar e analisar as 

aprendizagens de estudantes, tendo em vista re-

orientar o processo de ensino por ações indivi-

duais ou coletivas. Diante disso, é necessário que 

o(a) professor(a) tenha em mãos instrumentos de 

acompanhamento elaborados com o propósito de 

subsidiar, com dados, suas análises sobre o mo-

mento de aprendizagem de seus(as) estudantes. 

Ou seja, é importante que o(a) professor(a) faça 

uso de instrumentos que facilitem sua tarefa de 

documentar e sistematizar dados ao longo de 

todo o processo. Assim, ele poderá ser mais as-

sertivo na identificação de como cada estudante 

está em relação às aprendizagens, considerando o 

que é esperado para cada ano de escolaridade. Se 

o instrumento ajuda a visualizar o que está den-

tro, abaixo ou acima do esperado, o(a) professor(a) 

poderá buscar estratégias adequadas a cada estu-

dante e suas respectivas potencialidades.  

Não se pode perder de vista que os resultados 

do uso de determinado instrumento são tem-

porários, na medida em que os(as) estudantes 

aprendem o tempo todo. Diante disso, torna-se 

imprescindível que os instrumentos permitam o 

registro em diferentes tempos, de forma a se ve-

rificar esta evolução. 

Considerando também as diferentes instâncias 

de registro e análises, vale sempre considerar a 

existência de instrumentos para os(as) diferen-

tes profissionais envolvidos(as) no processo de 

acompanhamentos das aprendizagens: professo-

res, coordenadores pedagógicos(as), diretores e 

gestores educacionais. O diálogo e retroalimen-

tação dos instrumentos de cada instância, sem-

pre que possível, deve ser potencializado. Tais 

instrumentos devem ser elaborados, organizados 

e utilizados com muita intencionalidade, tendo 

em vista a melhor maneira de informar e docu-

mentar, gradativamente, a progressão das apren-

dizagens dos(as) estudantes. 

O monitoramento e avaliação do uso dos instru-

mentos, bem como a realização de melhorias, são 

ações incentivadas pela equipe de gestão. Em 

suma, uma boa rotina de acompanhamento de-

pende de instrumentos viáveis, que realmente 

ajudem os(as) profissionais da educação no seu 

cotidiano, que estejam de fato a serviço da me-

lhoria e da garantia ao direito de aprendizagem de 

todos(as) os(as) estudantes. 

As escolas  que se destacaram mais nesta cate-
goria foram:

Município Estado Escola

Aracruz ES

BA

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Inês Della Valentina

Escola Paroquial Dom Antonio MonteiroCachoeira

Corumbá MS

SP

EMEI Rachid Bardauil

Escola Municipal Manacás dos SoaresJuquitiba

Miracatu SP

MG

Escola Municipal de Educação Fundamental Jardim Yolanda

Escola Municipal Elza RogérioMuriaé

Paraibuna SP

DF

Creche Irmã Hilda

Taquarivaí SP Escola Municipal de Ensino Infantil Michele Aparecida da Fonseca

Escola Classe Basevi de SobradinhoSobradinho



A importância da formação continuada de professores 
na escola para o acompanhamento das aprendizagens.

03.
[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais

A formação continuada de professores no contexto 
escolar é uma das condições para o efetivo acom-
panhamento das aprendizagens dos(as) estudantes, 
pois são nos espaços formativos que os(as) profes-
sores têm a oportunidade de refletir sobre suas 
práticas e, consequentemente, reorientar o ensino. 
Diante disso, é fundamental que o(a) coordena-
dor(a) pedagógico(a) aprimore-se continuamente 
em seu papel como formador(a) da equipe docente.  
Ao realizar ações de formação na escola, o(a) coor-
denador(a) pedagógico(a)  legitima-se neste papel 
de formador(a) e sua equipe amplia a valorização 
destes tempos e espaços como oportunidade de 
qualificar suas práticas pedagógicas, ou seja, para 
ensinarem melhor. Isso favorece a constituição ou 
fortalecimento de uma cultura de formação. 

Desenvolver-se neste papel implica em uma orga-
nização da rotina de trabalho do(a) coordenador(a) 
pedagógico(a), a fim de que contemple ações como: 
observações de sala de aula, apoio nos planeja-
mentos, análise de registro dos acompanhamentos 
dos(as) professores, pautadas nos resultados do 
acompanhamento das aprendizagens, conselhos 

de classe, etc. Será por meio dessas ações que o(a) 
coordenador(a) poderá extrair conteúdos de for-
mação dos(as) professores(as). Estes se constituem 
como momentos privilegiados, pois possibilitam 
que as  tematizações e reflexões sejam realizadas 
com base em necessidades reais de aprendizagem 
dos(as) estudantes e também nas necessidades 
formativas dos(as) professores(as). 

Para viabilizar esse fluxo de ações e rotina de tra-
balho do(a) coordenador(a) pedagógico(a), cabe 
ao(à) diretor(a) da escola apoiar e  garantir as 
condições estruturais e os recursos para a efetiva 
realização desses momentos. As condições estru-
turais englobam elementos como: organização de 
horários da equipe, impressão de materiais, dis-
ponibilização de equipamentos, espaço e lanches, 
etc. Além disso, em contextos educacionais onde 
não há o(a) coordenador(a) pedagógico(a), o(a) di-
retor(a) assumirá também o papel de formador(a) 
de professores na escola. 

As escolas que se destacaram na prática de for-
mação continuada no contexto escolar foram:

Município Estado Escola

PR

SP

Escola Municipal Prefeito Eurípedes de Siqueira

Escola Municipal Prof.ª Maria Inês dos SantosAngatuba

Buri SP

SC

Escola Municipal de Educação Infantil Maria De Lourdes Pereira Nogueira

Escola Municipal Rafaela Pizzetti Suppi IICelso Ramos

Coromandel MG

PI

Centro de Educação Infantil Gabriela Ferreira Sucupira

Escola José Cícero de MoraisCurral Novo do Piauí

Ibiúna SP

PR

Escola Municipal Bairro Morro Grande

Itapeva SP Escola Municipal Antonio Carvalho Felippe

Escola Municipal de Educação Fundamental Prefeito Octávio FurquimItapeçturu

SP Escola Municipal de Educação Fundamental Prof. José Éboli de LimaJacareí

Juiz de Fora MG

MG

Escola Municipal de Educação Fundamental José Calil

Centro Municipal de Educação Infantil Carminda Conceição da SilvaLagoa Grande

Almirante Tamandaré

Matão SP

RJ

Escola Municipal de Educação Infantil Prof. Darcy Dalle Vedove

Escola Municipal Geraldo da Cunha RodriguesResende



A construção do plano de ação: desafios às 
equipes gestoras

04.
[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais

Se reconhecermos a mediação como característi-
ca essencial da gestão escolar, compreenderemos 
a sua importância na articulação das ações do es-
paço escolar e, portanto, sua relevância diante da 
análise da realidade. Gestores escolares têm con-
dições concretas de propor alternativas para a 
resolução das dificuldades e, perante as mesmas, 
devem sistematizar e qualificar os meios. Nesse 
sentido, podemos compreender o Plano de Ação 
como um instrumento imprescindível à prática 
gestora, uma vez que ele colabora na elaboração 
de respostas às problemáticas identificadas no 
contexto escolar.

A construção do plano de ação consiste no plane-
jamento de ações e resultados esperados em fun-
ção de alguma meta. Ou seja, reúne “o que se quer 
atingir”, “como fazer” e “onde se quer chegar”. No 
acompanhamento da aprendizagem, este docu-
mento concentra ações efetivas para verificar em 
que medida os(as) estudantes estão aprendendo, 
assim como as intervenções necessárias. A partir 
de um diagnóstico inicial, é possível direcionar o 
olhar para a situação de cada estudante, verifi-
cando os níveis de aprendizagem da turma e iden-

tificando quem apresenta dificuldades. Só assim,  
é possível planejar as intervenções mais ade-
quadas. Como o documento contempla diversos 
atores da escola, as ações não se restringem às 
práticas de sala de aula, mas abrangem também o 
investimento na formação dos(as) profissionais, a 
discussão coletiva dos indicadores educacionais e 
a revisão de metodologias de ensino. A retomada 
constante do documento favorece a formação de 
uma cultura avaliativa, com foco nos resultados 
de aprendizagem.  

A solução dos problemas educacionais pressupõe, 
além de um método para a classificação de dados 
e informações, a participação dos(as) envolvi-
dos(as) no processo decisório. O plano de ação é 
um documento “vivo” e acessível à todos(as). Para 
tanto, sua elaboração requer a escuta da equipe 
escolar e comporta, ao longo de sua utilização, 
melhorias constantes. Por meio de um exercí-
cio democrático, reúne as concepções da escola 
acerca do processo de ensino e aprendizagem e, 
ao mesmo tempo, traduz sua intenção educativa. 

As escolas que se destacaram nesta categoria foram: 

Município Estado Escola

Alcobaça BA

SC

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pouso Alegre

Escola Básica Wadislau SchmidtApiúna

Capanema PA

SC

Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Profª Risoneide Lima Braga

Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski FilhoCapivari de Baixo

Chavantes SP

GO

Escola Municipal de Educação Fundamental Nelly Camargo Nogueira

Escola XV de AbrilEdealina

Itaú de Minas MG

SP

Escola Municipal Monsenhor Ernesto Cavicchioli

Lontras SC Escola Municipal Laura Samulewski

Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Aracy Nogueira GuimarãesLimeira

GO Escola Municipal de Primeiro Grau Nossa Senhora da AbadiaNiquelândia

Pinheiro Machado RS

SC

EMEF Senador José Ermírio de Moraes

Xambioá TO Escola Rodolfo Maylinsk de Educação Infantil

Escola Municipal Padre. Heriberto HartmannVidal Ramos



A intervenção dos gestores: coerência entre as ações 
de acompanhamento e as práticas de ensino.

05.
[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais

O acompanhamento das aprendizagens se inicia por 
meio do diagnóstico da situação dos(as)  estudan-
tes em relação às habilidades esperadas para cada 
nível de escolaridade. Trata-se de tirar uma “foto” 
de como a situação está, ao mesmo tempo em que 
se avalia o quanto as práticas de ensino chegaram a 
seu objetivo. Portanto, a ação de diagnosticar pode 
também revelar e orientar necessidades de mudan-
ças nas práticas e intervenções dos(as) professo-
res(as) em sala de aula.  A escolha do instrumento 
de acompanhamento pode potencializar ainda mais 
essas sinalizações, levando o(a) professor(a) a refle-
tir se, de fato, suas práticas estão coerentes com o 
que a turma deveria aprender naquele ano. 

Os instrumentos de acompanhamento que contém 
uma descrição detalhada das habilidades a serem 
desenvolvidas em cada ano escolar e suas respecti-
vas observáveis, favorecem muito essa reflexão por 
parte dos(as) professores(as), pois elaborar obser-
váveis implica em refletir sobre o que o(a) estudante 
já sabe. Cabe, então, ao(à) professor(a) se perguntar 
quais são as atividades mais potentes e apropriadas 
para que as habilidades desejadas sejam aprendidas. 
Por exemplo, uma roda de leitura ou a discussão so-
bre as estratégias para resolver um problema ma-

temático, são atividades utilizadas para verificar as 
observáveis de determinadas habilidades de Língua 
Portuguesa ou Matemática. Contudo, além de servi-
rem para  diagnóstico, elas podem se mostrar muito 
potentes também como práticas pedagógicas. 

Entretanto, essa percepção pode não ocorrer de 
forma espontânea. Entra em cena o papel funda-
mental dos(as) gestores(as) escolares no acompa-
nhamento das aprendizagens, sendo propositivo 
diante dessas reflexões. Cabe ao(à) coordenador(a) 
pedagógico(a), assumir o seu papel de parceiro(a) 
mais experiente e propor à equipe de professores, 
seja em momentos individuais ou coletivos, ele-
mentos que os levem a refletir sobre suas práticas. 
Dessa forma, o diagnóstico passa a orientar não 
apenas as práticas de sala de aula, mas também os 
momentos formativos que são oferecidos à equipe 
de professores no espaço escolar, ou seja, o diag-
nóstico pode ser visto como um instrumento que 
permite ao(à) coordenador(a) levantar conteúdos 
de formação que, quando, abordados, vão implicar 
de forma mais assertiva nas mudanças de práticas 
dos(as) professores(as) em sala de aula. 

Se destacaram nesta categoria:

Município Estado Escola

MS

PR

Escola Municipal Arthur Hoffig

Escola Municipal Jucondo D’ AgostinColombo

Divinolândia SP

ES

Escola Municipal de Educação Básica Professor Moacyr Lopes de Carvalho

Escola Municipal de Educação Fundamental Praia GrandeFundão

Brasilândia

Escola Professora Elza Souza

EMEF Professora Ericina Macedo Pagiola

Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Irmã Paula Guimarães Nunes

Escola Municipal de Educação Fundamental João Veiga Martins

UMEI Arco Iris

Escola Municipal Oscar Cardoso

EMEF Emir de Macedo

Escola Manoel José Camilo

Centro Municipal de Educação Infantil Dona Maria Braga de Oliveira

Escola Municipal Irene Castelo Branco

CMEI Dorica Vieira Borges

Escola Municipal Antero Candinho

Governador Mangabeira

Ibiraçu

Igaratá

Juquiá

Montanha

Nova Viçosa

Pinheiros

Santa Filomena

São Gonçalo do Abaeté

Três Marias

Uruaçu

Vazante

BA

ES

SP

SP

ES

BA

ES

PE

MG

MG

GO

MG



Município Estado Escola

Alumínio Escola Municipal Manoel Neto Filho

Araçariguama Escola Municipal de Educação de Fundamental Alberto Fernandes Araujo

Barra Mansa Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable

Belmiro Braga Escola Municipal Wolff Klabin

Caçu EMEF Professor Mariano de Santos Olombrada.

Camaçari Escola Helena Celestino Magalhães

Conceição da Barra EMEIEF  ngelo Luiz Sagrillo Smiderle

Itapetininga Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Profa Zilá de Freitas Marão

Maragojipe Desembargador Oscar Dantas

Matias Barbosa Escola Municipal Lucy de Castro Cabral

Nova Europa Escola Municipal de Educação Fundamental Anita Ferraz Malzoni

Presidente Olegário Escola Municipal de Educação de Fundamental Girlene Maria Graçano

Salto de Pirapora Escola Municipal de Educação de Fundamental Quintas de Pirapora

Santa Isabel Escola Municipal de Educação de Fundamental Oscar Ferreira de Godoy

São Félix Escola Arlindo Rodrigues

São Sebastião da Vargem Alegre Escola Municipal Coronel João Vieira

Tabatinga Creche Conceição Soler Quarteiro

SP

SP

RJ

MG

GO

BA

ES

SP

BA

MG

SP

MG

SP

SP

BA

MG

SP

O trabalho colaborativo entre os(as) diversos(as) profis-
sionais que compõem a comunidade escolar é uma das 
condições para que essa instituição execute a sua função 
social com qualidade. Trata-se de uma tarefa comple-
xa e apenas com o engajamento de todos em busca de 
um foco comum e com condutas colaborativas, pode se 
tornar exequível. Um grupo que atua colaborativamente 
é corresponsável pela qualidade do que é produzido em 
conjunto e, portanto, quando se trabalha desta forma, a 
escola se fortalece para o enfrentamento dos problemas 
advindos do cotidiano escolar, comuns ao grupo. Ou seja, 
o problema de um se torna o problema de todos.

Assim como nas demais dimensões da gestão escolar, 
também no “acompanhamento da aprendizagem” são 
compartilhados saberes e tomadas de decisão, para fazer 
valer um processo democrático. E, para além disso, quan-
do os(as) gestores(as) escolares conseguem que toda a 
comunidade escolar tenha uma atuação voltada para que 
os(as) estudantes aprendam, fica muito mais fácil imple-
mentar uma rotina de acompanhamento.

Durante a implementação de uma atividade, ou rotina 
nova, é comum que se inicie por grupos pilotos. O suporte 
dos(as) gestores(as) escolares à equipe docente, para que 
essa aplicação ocorra a contento, é importante para que 
seja possível planejar a expansão para as demais turmas 

e, depois, para toda a escola. Observa-se que os ritmos 
com que essa ampliação ocorre são diversos, mas a atu-
ação próxima de gestores escolares é um diferencial nos 
casos em que mais turmas são contempladas, com quali-
dade e mais rapidamente.

Para favorecer a apropriação dos(as) professores(as), 
os(as) gestores(as) escolares podem prever reflexões so-
bre os instrumentos e práticas nos espaços formativos 
e podem investir para que os(as) professores(as) pro-
ponham ajustes que façam com que os instrumentais 
sejam mais efetivos na visão deles(as). A construção de 
observáveis com a equipe é outro aspecto que favorece 
uma discussão coletiva em torno do que se deve ensinar e 
como as aprendizagens se revelam no cotidiano.

Assim, para garantir a participação de todos(as) e fo-
mentar o trabalho coletivo é necessário um investimen-
to formativo. É preciso, ao efetivamente acompanhar a 
aprendizagem dos estudantes, implicar a todos(as) nas 
discussões e análises dos indicadores educacionais, esta-
belecer um diálogo, oferecer escuta e investir na abran-
gência e impacto das ações, para que as mesmas não fi-
quem circunscritas às atividades experienciais.

Estes elementos foram observados nessas escolas:

A potência do trabalho colaborativo para a ampliação 
do processo de acompanhamento da aprendizagem.

06.
[Parte 1] Boas práticas de acompanhamento de aprendizagens – Escolas Destaques Municipais



BOAS PRÁTICAS DE 
ACOMPANHAMENTO DE 

APRENDIZAGENS

ESCOLAS DESTAQUES MUNICIPAIS

P A R T E  2

MUNICÍPIOS – PORTE 1 – até 20 mil habitantes

Município  |  Estado  |  Escola Principais destaques

1. Ibirama - SC
Centro de Educação Infantil
Ruth Schlei

• Participação ativa da equipe gestora

• Desenvolvimento de observáveis específicas para a faixa etária utilizando 
inclusive filmagens dos comportamentos, atitudes e reações das crianças 

• Envolvimento da família

• Envolvimento de toda a rede

5. Betânia do Piauí - PI 
Escola Municipal Maria 
Natividade Coelho

• Diagnóstico orientador das ações realizado coletivamente

• Auto avaliação e reflexão sobre as ações por parte de professores

• Envolvimento de todos os(as) professores 

• Papel articulador das ações por parte da equipe gestora

• Compartilhamento das experiências nos momentos formativos

3. Igaratá - SP
EMEIF Irmã Paula Guimarães Nunes

• Produção de materiais pedagógicos nos horários de formação coletivo e 
acompanhamento de cada atividade pela equipe gestora

• Preocupação com a prática leitora de professores

• Resultados evidenciam a assertividade da metodologia de acompanhamento

2. Ibiraçu - ES
EMEF Professora Ericina
Macedo Pagiola

• Realização do diagnóstico cuidadoso e posterior análise pela equipe gestora 
para proposição de ações formativas aos professores

• Cronograma de acompanhamento do planejamento de professores pela
coordenação pedagógica 

• Equipe gestora participando ativamente de todo o processo

• Realização de atividades diversificadas em busca dos resultados que foram
explicitados de forma clara

4. Cantagalo – RJ
E. M. Professora Lúcia Helena
Pinheiro do Couto

• Diagnóstico bem definido e orientador das atividades

• Trabalho pedagógico norteado pela BNCC e avaliações externas

• Interdisciplinaridade nas ações

• Mudanças no paradigma de avaliação

• Registro do acompanhamento das atividades pelo gestor é bastante detalhado

• Atividades avaliativas diversificadas e criativas

• Adaptação/adequação das atividades para estudantes com necessidades especiais



MUNICÍPIOS – PORTE 2 – mais de 20 mil habitantes

Município  |  Estado  |  Escola Principais destaques

1. Resende – RJ
Escola Municipal Geraldo da Cunha
Rodrigues

• Estabeleceram metas e expectativas bem definidas 

• Base conceitual robusta como referência para o trabalho 

• Multiplicação das ações dentro da escola 

• Participação ativa das famílias 

• Trabalho pedagógico alinhado com a BNCC 

• Repensaram e reavaliaram a prática pedagógica, principalmente nos momentos
formativos

• Registros bem elaborados e detalhados que permitem acompanhamento de
todo o processo

5. Maragojipe – BA 
Escola Municipal Desembargador 
Oscar Dantas

• Acompanhamento da equipe gestora 

• Envolvimento dos familiares nos projetos e reconhecimento dos familiares 
sobre o trabalho desenvolvido 

• Implementação de atividades educativas que consideram a cultura local 

• Envolvimento da comunidade no projeto

3. Jacareí – SP
EMEF Professor José Éboli de Lima

• Para a equipe gestora a participação no projeto gerou reflexão sobre a forma que 
até então acompanhavam o aprendizado dos(das) estudantes, gerando avanços  

• O diagnóstico permitiu o entendimento sobre as reais necessidades dos(as)
estudantes

• Atenção diferenciada aos(às) estudantes com necessidades especiais 

• Destacam a importância do registro sistemático das ações 

• Envolvimento de toda a comunidade escolar 

• Boa utilização dos instrumentos de avaliação disponibilizados 

• Interesse e participação medidos através dos instrumentos trouxe segurança
no trabalho realizado

2. Aracruz – ES
EMEF Professora Maria Inês Della
Valentina

• A sistematização das atividades permitiu um olhar mais objetivo para o
planejamento das ações.  

• Acompanhamento assertivo da equipe gestora 

• Apresentação dos resultados para o Conselho Escolar 

• Descrição detalhada da turma escolhida para aplicação do projeto (Turma Piloto)

• Planejamento coletivo das ações nos momentos formativos Plano de ação bem
estruturado

4. Tremembé – SP
EMEF Nicolau Couto Ruiz

• Diagnóstico pautado nas avaliações internas e externas 

• Formações e ações coletivas com o objetivo de aumentar a proficiência 

• Socialização de boas práticas 

• Envolvimento de toda a comunidade escolar 

• Equipe de professores se revezavam em observações nas turmas dos outros 
colegas para nos momentos formativos apresentarem suas impressões 

• Utilização de referências bibliográficas sobre práticas docentes para subsidiar 
as formações 

• Evidências de que o trabalho de acompanhamento da aprendizagem foi 
bastante importante para o aprimoramento das práticas de professores.
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