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...constrói-se um país da mesma forma como se constrói uma casa. 

Com uma diferença. Para eu construir a minha casa, bastam o meu sonho e a minha 

inteligência. Mas, para se construir essa grande casa chamada país, é preciso que muitos 

sonhem o mesmo sonho. Quando muitas pessoas sonham juntas o mesmo sonho dessa grande 

casa chamada país, temos um povo. É o povo que constrói um país... 

Rubem Alves  
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I- APRESENTAÇÃO 
 

“Desde que entrei nesta Rede, nuca fui chamada a participar. 

Esta é a primeira vez que sou ouvida e isto me faz acreditar 

que este Projeto vai dar certo! Espero que sigamos em frente 

e firme.” (Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal de 

Salvador, Junho/2015. ) 

 

O ICEP – Instituto Chapada de Educação e Pesquisa a partir do convite feito pela SMED - 

Secretaria Municipal de Educação de Salvador elaborou uma proposta preliminar de parceria 

que inclui a elaboração das Diretrizes Curriculares das Séries Iniciais do Ensino Fundamental I, 

produção de materiais pedagógicos para este segmento de Ensino, articulada à formação 

continuada e à mobilização social. Considerando que na tecnologia educacional desenvolvida 

pelo ICEP, construída ao longo dos últimos quinze anos, há um intenso trabalho de 

colaboração, participação e mobilização que transversaliza a formação continuada e a 

produção de conhecimento decidiu-se em acordo com a SMED a realização de Seminários  

Pedagógicos com a Rede de Ensino, por Regional, objetivando apresentar as linhas gerais desta 

proposta e fazer uma consulta pública aos educadores como etapa preliminar à elaboração do 

Projeto. Foram realizados, portanto, dez Seminários Pedagógicos Regionais no período de  10 

de junho a 08 de julho de 2015. 

 

Este relatório apresenta os dados coletados nestes encontros a partir das narrativas dos 

educadores que participaram dos dez Seminários realizados em parceria - equipes do ICEP e 

SMED. Aconteceram na seguinte sequência: Itapuã, Orla, Pirajá, São Caetano, 

Liberdade/Cidade Baixa, Subúrbio I e Subúrbio II, Centro, Cajazeiras e Cabula, funcionando 

também como diagnóstico educacional para subsidiar a elaboração do Projeto Salvador. 

Contempla as vozes dos diversos atores envolvidos no processo e, portanto, aponta as 

principais potencialidades e demandas do contexto educacional dessas Regionais para 

repertoriar a elaboração do Projeto. 

 

Os Seminários contaram com a participação dos gestores e coordenadores das GRs, gestores 

escolares, coordenadores pedagógicos e representantes de professores que atuam nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental I e II e Educação Infantil.  
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Os Seminários foram organizados em quatro momentos:  

 

1. Abertura e apresentação inicial pela equipe da Diretoria Pedagógica da SMED dos 

objetivos do encontro e metas da Gestão, Programa Combinado e  a Ação 09 

diretamente relacionada com este Projeto: revisão das Diretrizes Curriculares e 

Marcos de Aprendizagem e elaboração de  material pedagógico norteadores para o 

Ensino Fundamental I ; 

                                        

Apresentação pela
Diretora Pedagógica da
SMED, Joelice Braga,
dos objetivos do 
encontro e metas da
SMED/ Ação 09 do 
Programa COMBINADO 
que trata da
construção
colaborativa das 
Diretrizes Curriculares
da Rede Municipal de 
Salvador e sobre o 
convite ao ICEP.

 

2. Apresentação da biografia institucional do ICEP e da Proposta preliminar para 

elaboração das Diretrizes Curriculares e Marcos de Aprendizagem e elaboração de  

material pedagógico norteadores para o Ensino Fundamental I, de forma colaborativa 

com os educadores da rede: 



6 
                     

   

Apresentação
Institucional do ICEP e 
da Proposta preliminar
do Projeto Salvador 
pela Presidente do 
ICEP, Cybele Amado.

            

 

3. Organização de Grupos de Trabalho – GTs para registro de impressões, expectativas e 

narrativas sobre a rede de ensino, considerando 03 dimensões: as Práticas 

Pedagógicas, Avaliação da aprendizagem e Formação Continuada. O instrrumento 

utilizado foi simples e objetivo: 

 

Caros Educadores da Rede Municipal de Salvador 

Este é um momento muito especial para nós do ICEP! Desejamos conhecer um pouco mais 

sobre o trabalho pedagógico que desenvolvem nas escolas.  Assim, solicitamos que 

registrem nos quadros abaixo as informações que consideram importantes sobre as 

práticas que já realizam e em que precisam avançar. 

 

DIMENSÕES  Conquistas/Avanços da rede  Desafios/Caminhos a trilhar 

 

Prática 

Pedagógica 
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Avaliação da 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Continuada 

 

 

 

 

 

De que forma consideram possível  a participação dos educadores  em todo o processo de construção de 

um Projeto Pedagógico para a Rede Municipal de Salvador? 

 

 

 

 

Com este instrumento em mãos os educadores  registraram as suas contribuições: 

 

Em grupos os educadores discutem sobre a Proposta de elaboração
das Diretrizes Curriculares da Rede Municiapal de Salvador .
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4. Socialização das produções e narrativas de cada Sub Grupo de Trabalho: 

 

            

Socialização dos avanços e 
desafios da Rede

Total  envolvimento e 
participação

 

 

  

 

II. Quantitativo de participação nos Seminários Regionais 

 

REGIONAL ESCOLAS PARTICIPANTES1 

ITAPUÃ 44 75 

ORLA 44 99 

LIBERDADE 49 93 

SÃO CAETANO 65 112 

PIRAJÁ 38 74 

SÚBURBIO I 37 63 

SÚBURBIO II 30 51 

CENTRO 39 87 

CAJAZEIRA 72 114 

CABULA 55 89 

TOTAL GERAL: 473 857 

 

 

 

 

                                                           
1
 Educadores que assinaram as listas de frequência. 
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III. As vozes dos educadores: 

 
 
Todos os dez Seminários foram marcados por uma participação ativa dos educadores que 

demonstraram grande entusiasmo e envolvimento com as propostas apresentadas. O 

acolhimento às equipes da SMED e ICEP foram a tônica em todos os encontros. A imagem 

abaixo exemplifica bem esta constatação: 

 

Acolhimento realizado pela professora na Regional Cajazeira.

 
 
 
 
Algumas falas marcaram os encontros: 

 
“Precisamos romper com os ‘pacotes prontos’ e este Seminário representa 
um passo para essa conquista” (Gestora Escolar da Regional de Itapuã) 
 
“Nós desejamos uma Rede que realmente seja uma Rede com uma linha 
de trabalho única que dê a identidade a todos.” (Coordenadora da Orla) 

 
 

 “Cada Regional, cada bairro tem as suas características sim, mas, somos 
uma rede e como tal precisamos de uma proposta pedagógica que dê um 
norte para o nosso trabalho.” (Diretora do Subúrbio I) 
 
 
“Era lindo quando eu encontrava um aluno da rede de outra regional e 
perguntava: o que você está estudando? E ele respondia: estou estudando 
as fábulas e os contos... A gente sabia que todos os alunos estavam lendo 
e produzindo textos. Claro que cada professor tinha um jeito de ensinar...”   
(Professora de São Caetano). 
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“Eu desejo uma escola que saiba o que ensinar e como avaliar” 
(Coordenadora de Pirajá) 
 
 
“Preciso de avaliações externas que me ajudem a ensinar melhor... As 
devolutivas dos resultados precisam acontecer em tempo hábil” 
(Professora do Subúrbio II) 
 
“Pela primeira vez estamos efetivamente sendo ouvidos. Esperamos que 
não fique por aqui. Desejamos que essa proposta aconteça de verdade. “ 
(Coordenadora de Cajazeiras) 
 
Precisamos de formação continuada e Coordenadores pedagógicos em 
todas as escolas. (Coordenadora da Regional Cabula) 
 
Precisamos sim de uma Diretriz Curricular, mas precisamos também de 
melhorias na estrutura das escolas. (Professor da Regional Centro) 
 
As avaliações externas são importantes, mas precisamos de diretrizes para 
a avaliação da aprendizagem dos alunos. (Coorenadora pedagógica da 
Regional Liberdade) 
 
 
 
 

 

 

IV. Dados Coletados  

 

1. Regional de Itapuã: 

 

 

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

 Especialização em educação infantil 
gratuita. 

 Ampliação do quadro de 
Coordenadores Pedagógicos na 
rede. 

 Participação dos professores no 
PNAIC do ciclo I. 

 Programa de regularização do fluxo. 

 Oportunidade de cursos 
principalmente na área de 
alfabetização. 

 Garantia da valorização da formação 

 Formação para toda equipe técnico 
pedagógica e pessoal de apoio sem 
comprometimento do tempo pedagógico dos 
alunos.  

 Pós Graduação, Mestrado e Doutorado para 
todos os educadores. 

 Seminário com cada setor da SMED para 
conhecimento dos seus objetivos e serviços. 

 Garantir a atuação apenas de docentes 
especialistas em educ. infantil. 

 Auxiliares e ADI’s. 

 Consolidação das formação para professores 
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continuada a partir do plano de 
carreira. 

e coordenadores. 

 Realização de formação para educação 
inclusiva.  

 Concretização do Plano de carreira. 

 Efetivação da formação continuada pela rede 
para todos os segmentos. 

 Garantir a continuação da formação PNAIC e 
outras promovidas pelo MEC. 

 Desenvolver uma prática de colaboração com 
os professores; 

 Reduzir o número de turmas que são 
acompanhadas pelos CPs. 

 Incluir os professores nos programas de 
formação continuada para o ciclo II; 

 Garantir os momentos coletivos de formação 
dentro das unidades escolares. 

 Reduzir o numero de turmas acompanhadas 
pelos CPs. 

Prática 

Pedagógica 

 Planejamento unificado. 

 Construção do PRODEI.   

 Trabalhar com projetos de forma 
contextualizada. 

 Professores graduados. 

  Existência do coordenador 
pedagógico por escolas e definições 
de seu papel/funções. 

 Pedagogia de Projetos (autonomia 
na construção e elaboração de 
projetos contextualizados a 
realidade da comunidade  escolar).  

 Prática interdisciplinar e 
transdisciplinar.  

 Momentos de AC’s como espaço de 
planejamento, formação e 
socialização de conhecimentos entre 
os pares. 

 Construção coletiva do plano anual. 

 Implantação de projetos de trabalho. 

 Os marcos de aprendizagem. 

 Garantia da valorização da formação 
continuada a partir do plano de 
carreira. 

 Marcos de aprendizagem da Educ. 
Municipal. 

 Implantação das salas de Recursos 
Multifuncionais (AEE). 

 Contratação dos ADIs. 

 A presença dos coordenadores 
pedagógicos. 

 A chegada dos professores de áreas 

 Garantir a reserva de carga horária para toda 
a rede; 

 Profissional da área de saúde, no mínimo 2 
dias em sala de aula;  

 Implementar o PRODEI; 

  Profissional de apoio para cada criança com 
deficiência, calendário letivo diferenciado; 

   Inserir professores especialistas das artes, 
teatro, música para reserva de carga horária, 

 Mobiliário e espaços adequados respeitando 
quantidade de criança; 

 Ações da rede, dar continuidade; 

 Presença do coordenador em cada unidade 
escolar de acordo com a necessidade da 
escola (quantidade de turmas/ segmentos).  

 Romper com os pacotes prontos e programas 
sem continuidade.  

  Legalizar o momento de AC e garantir a 
efetivação, fortalecendo as práticas 
interdisciplinares. 

 Definir as expectativas de aprendizagem para 
cada ano de escolaridade. 

 Garantir a presença e efetivo trabalho dos 
especialistas nas etapas de EI e EF 1. 

 Definir programas que comunguem com a 
realidade da rede municipal. 

 Mobilização das famílias em prol da educação 
dos seus filhos. 

 Adequar os programas e projetos aos Marcos 
de aprendizagem da Educação Municipal. 

 Criar o cargo de ADI e Cuidadores no Plano de 
Carreira. 
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(Ed. Física/Artes/Inglês) que 
favorecem um tempo individual de 
AC formativo. 

 Registro e acompanhamento do 
planejamento. 

 Discussão e produção das diretrizes 
curriculares para EI do município e 
produção especifica de material de 
apoio – PRODEI. 

 

 Incoerência entre os conteúdos propostos nos 
programas e os Marcos de aprendizagem. 

 Todas as escolas com a presença de 
coordenadores de acordo com o porte da EU. 

 Garantias de todas as UE terem esses 
professores de área.  

 Possibilitar condições favoráveis para que não 
tenha um grande número de programas para 
atender este público; 

 Garantir professor substituto para o professor 
regente em suas ausências legais. 

 Reformulação do diário de classe (EI). 

 Valorizar as práticas pedagógicas já 
desenvolvidas validadas pela comunidade 
(contra pacotes prontos). 

 

Avaliação 

de 

Aprendizag

em 

 O uso de portfólio, entendimento a 
partir de estudos das competências 
e habilidades esperadas por grupo; 

 Diário de Classe, o uso de portfolio, 
entendimento a partir de estudos 
das competências e habilidades 
esperadas por grupo. 

 Contínua, processual e 
contextualizada; 

  Autonomia na elaboração de 
avaliações internas. 

 Realização das atividades 
diagnósticas e acompanhamento das 
aprendizagens com registro em 
diário de classe. 

 Análise do desempenho da 
aprendizagem nos conselhos de 
classe e construção do plano de 
ação. 

 Avaliação institucional para o 
acompanhamento da aprendizagem.  

 Ter clareza das habilidades e 
competências que precisam ser 
desenvolvidas para garantir a 
aprendizagem dos alunos. 

 Avaliação Processual. 

 Avaliações externas. 

 Implantação de avaliações externas 
como ferramentas de intervenções 
na prática pedagógica. 

 

 

 Avaliação diária dos alunos, com registros 
específicos. 

 Inserir nos planejamentos os objetivos dos 
alunos. 

  Acabar com as avaliações externas 
descontextualizadas. 

 Reformulação do diário de classe (EI).  

 Adequar as avaliações externas aos 
estudantes que possuem deficiências. 

 Fazer os alunos avançarem em seus processos 
de aprendizagem. 

 Mobilização da família em prol da educação 
dos seus filhos. 

 Devolutivas pontuais e com prazos curtos. 
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De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de  Salvador? 

 A realização de fóruns e seminários.  

 O alinhamento do PPP de todas as escolas; 

 

2. Regional de São Caetano 

  

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

 Acompanhamento pelo 
PNAIC e IAB no Ensino 
Fundamental.  

 Formação realizada pelo 
PNAIC e IAB, 
implementada na prática. 

 Conscientização de que o 
docente precisa estar em 
permanente formação. 

 Professor qualificado, com 
cursos de especialização. 

 Plataforma Freire.  

 Acontecem por área, 
processo fragmentado. 

 Grupos de estudos.  

 Acesso aos programas 
federais. 

 Garantia da formação para 
professores 
alfabetizadores via PNAIC, 
formação do FLUXO. 

 Aprovação do Plano de 
Carreira que dá direito ao 
professor de 1/3 para 
tempo de estudo. 

 Curso de Especialização em 
Educação Integral e 
Educação Infantil. 
 

 

 

 Assegurar formação Continuada para TODOS os 
professores da Educação Infantil. 

 Garantir professores substitutos durante a 
formação continuada dos docentes. 

 Elaboração de diretrizes para professores das 
diversas áreas. 

 Formação para os coordenadores pedagógicos 
para atuarem nas unidades escolares. 

  Formação para os gestores. 

 Proporcionar a formação oportunizando diálogo 
entre todas as áreas. 

 Garantir o profissional coordenador pedagógico 
nas escolas, garantindo formação a esse 
profissional.  

 Formação continuada em serviço. 

 Formação continuada por segmentos. 

 Encontros periódicos. 

 Construção de materiais. 

 Articular um trabalho de formação com o 
ministério público, respaldando as ações dentro 
da escola. 

 Garantir a formação continuada para todos os 
segmentos, favorecendo articulação entre elas, 
visando a progressão das aprendizagens entre os 
ciclos. 

 Avaliar e monitorar as práticas pedagógicas e 
resultados, retroalimentando as formações. 

 Tematizar as práticas pedagógicas. 

 Implementação do plano de carreira. 

 Processo de formação que inclua também os 
professores de Ed. Infantil e do ciclo II do ensino 
fundamental.  

• Expandir a Formação Continuada para além de 
Programas específicos. 

• Implantar um Programa de Formação para 
atender ao EJA. 
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• Assegurar os momentos de estudos coletivos 
dentro da U.E. 

 Implementar programas de formação para 
professores em todos os segmentos, bem como 
para as e os auxiliares de classe. 

 Monitoramento da prática. 

 Formação Continuada e Acompanhamento 

 Formação dos professores  e coordenadores do 
ciclo de alfabetização.  

 Formação para toda equipe técnico pedagógica  e 
pessoal de apoio sem comprometimento do 
tempo pedagógico dos alunos. 

 Mestrado e doutorado para todos os educadores  
com as instituições de ensino superior da Bahia. 

 Seminário com cada setor da SMED para 
conhecimento dos seus objetivos e serviços.  
 

Prática 

Pedagógica 

• Construção do PRODEI, a 
partir da realidade da rede, 
PNAIC e IAB. 

•  Democratização das 
discussões. 

• Autonomia do professor 
para refletir sobre sua 
prática.  

• Programa de Regularização 
de fluxo 
(Acompanhamento 
Pedagógico). 

•  Autonomia no fazer 
pedagógico. 

•  A proposta de escuta 
sensível do ICEP. 

•  Ações do PNAIC que 
subsidiam as melhorias das 
práticas. 

• Projetos interdisciplinares 
(6º ao 9º Ano). 

• Sala de leitura. 
• Reforço de português e 

matemática (6º ao 9º ano). 
• Redução de alunos na sala. 
• Projetos para alunos com 

dificuldades de 
aprendizagem. 

• Implantação de educação 
infantil. 

• A qualidade dos 
profissionais de educação, 
fazendo com que 
construam projetos para a 

• Dar continuidade aos Projetos e Programas. 
•  Garantir Material e Infraestrutura para 

Concretização do PRODEI. 
•  Garantir o alinhamento da prática pedagógica 

em toda a rede. 
•  Conseguir efetivar a autonomia do docente 

diante de materiais propostos nos programas. 
• Falta de estrutura para o fazer pedagógico. 
•  Garantir Instrumentos de trabalho e 

monitoramento  para a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA. 

• Garantir o alinhamento das práticas da Rede 
Municipal (falar a mesma linguagem). 

• Assegurar que o currículo seja adequado ao 
nosso contexto regional e nacional. 

•  Acompanhamento e avaliação das ações 
curriculares propostas. 

• Sensibilizar e mobilizar os docentes para executar 
as propostas acordadas, destacando o papel do 
coordenador pedagógico. 

• Definição de Metas para os profissionais no 
desenvolvimento das práticas. 

• Assegurar a presença do professor da área de 
tecnologias. 

• Envolvimento de toda a comunidade escolar 
durante todo o processo. 

• Reativar o espaço. 
• Transformar em um instrumento interdisciplinar.  
• Continuidade dos projetos implantados na 

escola. 
• Condições de trabalho (material didático, livros, 

professores faltando, especialistas, para 
assessorar a escola). 

• Trabalho com equipe multidisciplinar. 
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escola mesmo que de 
forma individualizada. 

• Trabalho com habilidades e 
competências. 

• Trabalho por projetos. 
• Implementação de 

Projetos didáticos internos 
Interdisciplinares. 

• Mobilização das escolas a 
partir das propostas de 
rede, inquietos em busca 
de melhorias nas práticas 
pedagógicas. 

• ACs organizadas como 
espaço formativo e de 
socialização das práticas. 

• Implementação de 
programas que trazem 
para a discussão no âmbito 
da formação os processos 
de formação. 

• Mudança no pensar e fazer 
metodológico da escola e 
professor a partir do PNAIC 
LP e Matemática. 

• Professores num 
movimento de busca 
constante pela qualificação 
do seu trabalho. 

 Perspectiva de uma 
construção de uma PP 
coletiva. 

 Implantação do Projeto 
estruturado do IAB. 

 Construção da Proposta 
Pedagógica para a 
Educação Infantil, PRODEI. 

 Reforço escolar, projetos 
que já estão acontecendo 
na Rede. 

• Presença dos 
Coordenadores 
Pedagógicos na maioria 
das escolas. 

• Os pressupostos 
pedagógicos são baseadas 
no construtivismo. 

• Alfabetização na 
perspectiva do letramento. 

• O projeto de reforço 
escolar a partir do FLUXO. 

• Coordenador pedagógico em todas as escolas. 
• Autonomia para escolha de projetos pedagógicos 

propostos pela rede. 
• Ampliar a oferta de projetos existentes na rede e 

não por amostragem. 
• Auxiliar de classe nas turmas onde há crianças 

com necessidades especiais. 
• Suporte a prática: materiais, tempo pedagógico, 

professores das áreas diversificadas. 
• Prática pedagógica da rede (alinhar). 
• Políticas públicas e não de governo.  
• Romper com a descontinuidade das propostas.  
•  Instaurar uma política, diretriz que rompa com a 

ausência de uma matriz curricular de rede, 
favorecendo unidade, troca e articulação entre as 
escolas. 

• Favorecer um direcionamento metodológico de 
práticas pedagógicas. 

•  Desenvolver a prática de valorização dos 
profissionais da educação como proposta política 
educacional.  

• Envolver as famílias com a escola. 
• Romper com a “miscelânea” de metodologias 

com concepções contraditórias que orientam os 
diferentes programas assumidos. 

• Envolver todas as escolas da rede na construção 
das Diretrizes Curriculares e proposta pedagógica 
que traduzam a identidade da escola pública de 
SSA. 

• Garantir a continuidade da proposta que será 
construída, de fato como proposta municipal e 
não de governo. 

• Ausência de uma Proposta unificada para a Rede. 
• Assegurar a alfabetização dos alunos ao final do 

primeiro ciclo. 
• Necessidade de diálogo. 
• Programas e ações presentes no U.E. 
• Descontinuidade dos Programas apresentados 

pela SMED. 
• Professores especialistas para a educação infantil 

(de artes em geral). 
• Mais capacitação para professores e ADI's da 

educação infantil. 
• Implementar uma concepção de educação 

integral. 
• Nas escolas de Tempo Integral, precisamos deixar 

de ser escolas de 2 tempos para se transformar, 
de fato, em escola de tempo integral.  

• Salas de Aula Mutifuncionais. 
• Formação Continuada. 
• Pensar currículo que envolva a todos segmentos 

da educação -  Educação Básica.  
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• A implantação de Projetos 
inovadores de apoio à 
prática pedagógica. 

• Projeto de classe de 
alfabetização especial – 
fluxo e IAB. 

• Projeto diversificado  - ED. 
Infantil.  

• Perspectiva de uma 
construção de uma PP 
coletiva. 

• Prática pedagógica dos 
professores baseada no 
PNAIC. 

• Reforço escolar, projetos 
que já estão acontecendo 
na Rede. 
 
 
 

• Focar os alunos que necessitam de apoio na 
aprendizagem, alfabetização. 

• Formação continuada em educação inclusiva 
para alfabetizar crianças com necessidades 
especiais. 

• Estabelecer a quantidade mínima de alunos em 
sala de aula. 

• Elaborar material específico para atender as 
crianças portadoras de necessidades especiais. 

• Elaborar uma proposta pedagógica com a cara da 
rede. 
 

Avaliação de 

Aprendizagem 

• Reestruturação do diário 
de classe- Ed. Infantil. 

• Entender a avaliação como 
processo. 

• O relatório na educação 
Infantil, que garante uma 
avaliação em parceria com 
a família. 

• Avaliação Processual. 
•  Avaliações externas 

(Prosa). 
• Avaliação multidisciplinar 

(6° ao 9° anos). 
• Consciência do problema 

do baixo desempenho das 
turmas do 3° ano. 

• Avaliação externa como 
forma de rever a prática. 

• Relatórios. 
• Portfólios. 
• Instalação da Avaliação 

Institucional PROSA, IDESA, 
diagnosticando avanços e 
dificuldades. 

• Implantação da ANA, 
AVALIE e PROSA: unidades 
escolares se mobilizando e 
tomando como suporte 
para a avaliação interna  e 
metodologias de trabalho a 
partir dos resultados das 
avaliações externas. 

• Garantir a entrega do diário de classe no inicio do 
ano letivo. 

• Perceber o desenvolvimento subjetivo de cada 
estudante. 

• Demora na entrega dos resultados das avaliações 
externas. 

•  Aperfeiçoar o PROSA. 
• Reformular o diário de classe. 
•   Reformular o layout do Diário- Beleza é 

fundamental. 
•  Contextualizar as habilidades, tornando-as mais 

condizentes com a realidade dos alunos. 
• Acabar com a aprovação automática. 
• Incluir na avaliação nota e parecer. 
•  Excesso de avaliações. 
• Retorno em tempo hábil. 
• Condizer com a realidade. 
• Transformar em um instrumento interdisciplinar. 
• Acompanhamento efetivo dos resultados das 

avaliações externas. 
• Critérios para avaliação dos AE. 
• Análise das avaliações por todos os professores 

para encaminhamentos posteriores. 
• Avaliação de Rede. 
• Contra ponto da avaliação do aluno com a prática 

docente. 
• Repensar e refazer o processo de avaliação. 
• Utilizar os resultados da avaliação para 

reorientar, colocar em prática as ações da escola, 
com o objetivo de dar enfrentamento às 
dificuldades levantadas. 

• Qualificar os instrumentos avaliativos das 
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• Avanços. 
• Registro Diário – Educação 

Infantil. 
 

 

escolas, preocupados com a progressão das 
aprendizagens dos alunos. 

• Institucionalizar um processo de gestão das 
aprendizagens dos estudantes – avaliação 
institucional da rede – processo sistemático de 
monitoramento e acompanhamento dos 
resultados. 

• Diversidade de avaliações externas na U.E. 
• Promover o diálogo entre as avaliações externas 

e a Proposta pedagógica da escola. 
• Devolutiva das avaliações externas em tempo 

hábil. 
• Ser menos conteudista nas avaliações. 
• Acompanhamento e intervenção  proativas 
• Formação Continuada.  
• Garantir que as avaliações externas seja favorável  

a aprendizagem dos alunos e a escola. 
• Desenvolver o habito de  registrar e publicizar as 

experiências exitosas. 
• Repensar as turmas do 3º ano, no aspecto de 

retenção e aprendizagem dentro do ciclo, e  o 
acolhimento desse aluno no ano seguinte. 

 

 

De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Plataforma online. 

 Formação aos sábados e remunerado. 

 Encontros Regionais por categorias.  

 Envolver as comunidades escolares via portal da internet, para que possam opinar, 
trocar ideias, ter retorno do trabalho realizado. 

 Garantir momentos de discussão e tematização da prática nos momentos de AC dentro 
da escola, acessando o portal, com uso de computadores e acesso a internet de 
qualidade. 

 Grupos de trabalho nas GRs, para que todos possam participar e não apenas alguns 
representantes.  

 A realização de fóruns e seminários.  

 O alinhamento do PPP de todas as escolas.  
 

 

3. Liberdade/Cidade Baixa 

 

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 
 Participação dos 

professores no PNAIC do 
 Incluir os professores nos programas de formação 

continuada para o ciclo II. 



18 
                     

Continuada ciclo I. 

 Programa de regularização 
do fluxo. 

 Acompanhamento pelo 
PNAIC e IAB no Ensino 
Fundamental.  

  Conscientização de que o 
docente precisa estar em 
permanente formação. 

 Grupos de estudos.  

 Banco de boas idéias: 
discussão da prática 
pedagógica dentro da 
escola. 

 O reconhecimento do CP 
como profissional 
indispensável nas escolas. 

 Formação dos CPs mediada 
pela AVANTE e produção 
de material. 

 Esforço interno das escolas 
em realizar estudo. 

 Encontros pontuais de 
formação em parceria com 
a rede para algumas 
escolas. 

  Construção do PRODEI. 

 Especialização em 
educação infantil gratuita. 

 Implementação de bons 
projetos de formação: 
mente inovadora, 
geodinâmica para o ensino 
fundamental II. 

 

 Garantir os momentos coletivos de formação 
dentro das unidades escolares. 

 Assegurar formação Continuada para TODOS os 
professores da Educação Infantil. 

 Garantir professores substitutos durante a 
formação continuada dos docentes. 

 Formação continuada por segmentos. 

 Encontros periódicos. 

 Construção de materiais. 

 Falta de tempo para se fazer e dar continuidade, 
dentro da Unidade escolar. 

  Assegurar um profissional para ficar no lugar do 
professor em sala de aula para assegurar as 
formações.  

 Conter a histórica descontinuidade dos processos 
formativos.  

 Elaboração do PME. 

 Garantia de formação para os professores do 
ciclo II (4 e 5º anos). 

 Investir na oferta de cursos em serviço – 
Mestrado Profissional. 

 Instituir um projeto de formação continuada. 

 Consultar os profissionais das escolas sobre 
sugestões das reais necessidades que precisam 
ser trabalhadas. 

  Realizar oficinas pedagógicas. 

 Formação para toda equipe técnico pedagógica  e 
pessoal de apoio sem comprometimento do 
tempo pedagógico dos alunos. 

 Mestrado e doutorado para todos os educadores. 

 Seminário com cada setor da SMED para 
conhecimento dos seus objetivos e serviços.  

 Garantir a atuação apenas de docentes 
especialistas em educ. infantil. 

  Implementar programas de formação para 
professores em todos os segmentos, bem como 
para as e os auxiliares de classe. 

  Monitoramento da prática. 

 Garantir a formação continuada de qualidade, 
direcionada as diferentes áreas de conhecimento 
e acompanhamento e monitoramento macro das 
atividades executadas. 

 Ampliação do tempo destinado a formação 
continuada intra escola. 

 Garantia de gratificação de AC para os 
coordenadores pedagógicos; 

 Trilhar caminhos que ofereçam amplas 
oportunidades de mestrado e doutorado para os 
profissionais de educação. 

 Auto avaliação. 
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 Promover formações que atendam as demandas 
educativas. 

 Formação para o professor assegurando o tempo 
pedagógico do aluno. 

 

Prática 

Pedagógica 

 A presença dos 
coordenadores 
pedagógicos. 

 A chegada dos professores 
de áreas (Ed. 
Física/Artes/Inglês) que 
favorecem um tempo 
individual de AC formativo. 

 PRODEI. 

  Democratização das 
discussões. 

 Autonomia do professor 
para refletir sobre sua 
prática. 

 Trabalho por projetos.  

 Existência de um 
planejamento das aulas 
com entrega dos 
professores e devolutiva da 
coordenação (efetivo). 

 Realização de grupos de 
estudo na Unidade Escolar. 

 Conselhos escolares 
atuantes em todas as 
escolas. 

 Construção coletiva do PPP 
(participação da 
comunidade intra e extra 
escolar). 

 Trabalho com projetos. 

 Autonomia das escolas 
para gerir os recursos 
financeiros. 

 Olhar para as 
particularidades de cada 
escola. 

 Garantia dos A.C.s como 
espaços coletivos e 
formativos, de encontro 
planejamento e 
compartilhamento das 
praticas profissionais dos 
professores. 

 Reserva de 1/3 da carga 
horária dos professores 

 Todas as escolas com a presença de 
coordenadores de acordo com o porte da EU. 

 Garantias de todas as UE terem esses professores 
de área. 

 Possibilitar condições favoráveis para que não 
tenha um grande número de programas para 
atender este público. 

 Valorizar as práticas pedagógicas já desenvolvidas 
validadas pela comunidade   (contra os pacotes 
prontos). 

 Garantir professor substituto para o professor 
regente em suas ausências legais. 

 Dar continuidade aos Projetos e Programas. 

  Garantir Material e Infra estrutura para 
Concretização do PRODEI. 

  Garantir o alinhamento da prática pedagógica 
em toda a rede. 

  Conseguir efetivar a autonomia do docente 
diante de materiais propostos nos programas  

 Suporte a prática: materiais, tempo pedagógico, 
professores das áreas diversificadas. 

 Políticas públicas e não de governo.  

 Quantidade excessiva de programas externos 
trazidos a UE pela Rede sem a devida preparação 
dos principais atores (professores). 

  Assegurar a continuidade dos programas trazidos 
a UE. 

  Elaborar diretrizes que seja possível haver 
alinhamento dos segmentos. 

 Dificuldade da construção de uma identidade 
própria pelas unidades escolares devido ao 
excesso de programas externos. 

  Logística precária de distribuição dos materiais 
para as Unidades Escolares. 

 Necessidade de estabelecer marcos e diretrizes 
curriculares/pedagógicas que norteiem e 
confiram unidade à proposta pedagógica da rede 
municipal. 

 Romper com a “miscelânea” de metodologias 
com concepções contraditórias que orientam os 
diferentes programas assumidos. 

 Práticas atuais distantes dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

 Alinhar as práticas pedagógicas com o processo 
de avaliação interna e externa. 
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para estudo e qualificação 
da prática. 

 Implantação da EI. 

 Educadores tendo 
autonomia na escolha dos 
livros didáticos. 

 Fortalecimento dos 
conselhos escolares. 

  Investimento na 
elaboração das atividades 
visando o avanço das 
aprendizagens dos 
estudantes. 

 Transformação das 
aprendizagens dos 
estudantes pela 
qualificação da prática 
pedagógica. 

 Disponibilidade do 
professor em refletir sobre 
a sua prática, estar aberto 
ao novo. 

 Disponibilização e 
qualificação do acervo nas 
escolas e para a 
comunidade, tanto para os 
estudantes quanto para 
estudo. 

 Planejamento unificado, 
construção do PRODEI,  
trabalhar com projetos de 
forma contextualizada, 
professores graduados,  

 Presença dos 
Coordenadores 
Pedagógicos na maioria 
das escolas. 

 Os pressupostos 
pedagógicos são baseadas 
no construtivismo. 

 Alfabetização na 
perspectiva do letramento. 

 O projeto de reforço 
escolar a partir do FLUXO. 

 A implantação de Projetos 
inovadores de apoio à 
prática pedagógica. 

 Pensar uma proposta 
pedagógica especifica para 
rede. 

 Reconhecimento da 

 Alcançar as metas relacionadas às aprendizagens 
dos estudantes. 

  Contar com profissionais de áreas 
multifuncionais para atender aos estudantes com 
as diversas deficiências. 

 Garantir a reserva de carga horária para toda a 
rede; profissional da área de saúde, no mínimo 2 
dias em sala de aula. 

 Profissional de apoio para cada criança com 
deficiência, calendário letivo  diferenciado;. 

 Inserir professores especialistas  das artes, teatro, 
música  pra reserva de cara horária, 

 Mobiliário e espaços adequados respeitando  
quantidade de criança do;  

 Ações da rede, dar continuidade. 

 Professores especialistas para a educação infantil 
(de artes em geral). 

 Mais capacitação para professores e ADI's da 
educação infantil. 

  Implementar uma concepção de educação 
integral. 

 Nas escolas de Tempo Integral, precisamos deixar 
de ser escolas de 2 tempos para se transformar, 
de fato, em escola de tempo integral.  

  Salas de Aula Mutifuncionais. 

 Alfabetizar as crianças na idade certa, aos 6 anos. 

 Todos os profissionais comprometidos com as 
crianças tendo em vista a  garantia da 
aprendizagem e o direito a infância. 

 Efetivar a implementação  da reserva de carga 
horária. 

 Implementação do atendimento a todas as 
escolas com professores de áreas diversificadas. 

 Desenvolver o hábito de  registrar e publicizar as 
experiências exitosas das escolas. 

 Garantia de atendimento com material didático a 
todas as escolas. 

 Implementar a execução de uma proposta única 
para rede. 

 Estabelecer a quantidade máxima de alunos por 
sala, respeitando o espaço físico. 

 Fortalecer a pratica de alfabetização com a 
participação de pais. 

 Buscar parceria para atuação de equipe 
multidisciplinar em atendimento aos alunos 
especiais. 

 Reavaliar os pacotes- organização. 

 Colocar em prática. 

 Formação de aluno leitor e escritor. 

 Construção-elaboração de material que de fato 
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importância  do 
coordenador pedagógico. 

 Prática voltada para a 
realidade do aluno. 

 Reserva de jornada. 
 

atenda a demanda educativa, a partir da 
participação ativa dos professores. 

 Políticas públicas e não governo. 
 

Avaliação de 

Aprendizagem 

 Implantação de avaliações 
externas como 
ferramentas de 
intervenções na prática 
pedagógica. 

 Reestruturação do diário 
de classe- Ed. Infantil. 

 Entender a avaliação como 
processo. 

 O relatório na educação 
Infantil, que garante uma 
avaliação em parceria com 
a família;  

 Relatórios. 

 Portfolios. 

 Sistematização dos 
processos de Avaliação da 
Rede e suas devolutivas. 

 Mudança na concepção de 
avaliação, não mais com 
foco predominante nos 
aspectos quantitativos, 
mas compreendida como 
processual e formativa. 

 Compreensão sobre a 
importância da gestão das 
aprendizagens por todos os 
envolvidos no processo. 

 Autonomia das unidades 
escolares para organizar as 
avaliações. 

 Compreensão da avaliação 
como processo. 

 Devolutivas das avaliações 
externas. 

 Diário de classe, o uso de 
portfólio, entendimento a 
partir de estudos  das 
competências e 
habilidades esperadas por 
grupo.  

 Devolutivas pontuais e com prazos certos. 

 Garantir a entrega do diário de classe no inicio do 
ano letivo. 

 Perceber o desenvolvimento subjetivo de cada 
estudante.  

 Avaliação de Rede. 

 Contra ponto da avaliação do aluno com a prática 
docente. 

 Há um excesso de avaliações externas e a 
devolutiva dos resultados obtidos nem sempre 
são analisados internamente. 

  Realizar as devolutivas em tempo hábil.  

 Elaboração de instrumento de avaliação 
institucional da rede municipal – estudantes e 
escola. 

 Revisão dos diários de classe com a participação 
dos profissionais da rede. 

 Aprimorar a avaliação no ciclo para que haja 
progressão continuada. 

 Conceber a escola como um todo, olhando para a 
construção das aprendizagens dos estudantes ao 
longo dos anos de escolaridade de forma 
progressiva. 

 Elaborar instrumentos avaliativos que estejam 
em consonância com as habilidades trabalhadas. 

 Disponibilizar os diários no início do ano letivo, 
antes da semana da avaliação diagnóstica. 

 Avaliação diária dos alunos, com registros 
específicos. 

 Inserir nos planejamentos os objetivos dos 
alunos. 

 Ser menos conteudista nas avaliações. 

 Precisa melhorar o retorno da avaliação externa. 

 Garantir que as avaliações externas sejam 
favoráveis a aprendizagem dos alunos, mas sem a 
quantidade excessiva posta na rede; 

 Garantir o encaminhamento das ações 
pedagógicas nas escolas em tratamento ao 
resultado das avaliações. 

 Aproximar as avaliações externas das internas, 
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 Devolutivas relacionadas 
ao PROSA.  

 Avaliação como forma de 
acompanhamento. 

 

para que os conteúdos trabalhados sejam 
contemplados para além dos resultados. 

 Rever os programas postos na rede que 
sobrecarregam a atuação do professor e os 
resultados desses alunos. 

 Romper com a dicotomia entre brincar e 
aprender. 

 Avaliar o que o que foi ensinado respeitando as 
competências e habilidades aprendidas. 

 Unidade entre a forma de avaliar. 

 Repensar a aprovação automática. 

 Definição de instrumentos de avaliação. 

 Analisar e ressignificar a caderneta, enquanto 
“instrumento’” de avaliação dos alunos. 

 Propor plano de ação que tenha por objetivo 
melhorar resultados 

 Observados nas avaliações. 
 

 

De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Plataforma online. 

 Formação aos sábados e remunerado. 

 Escola Arte e Alegria. 

 Maleta pedagógica. 

 Cadernos pedagógicos. 

 Formações, seminários para os professores. 

 Oportunizar que as profissionais da rede apresentem seus trabalhos, experiências 

exitosas. 

 Oportunizar que os profissionais da rede participem diretamente da construção do 

material para as formações. 

 A realização de fóruns e seminários. O alinhamento do PPP de todas as escolas. 

 Abertura de um canal virtual para apresentação de propostas, com acesso por GR. 

Encontros para discussão e seminários temáticos. 

 Participação dos educadores, pois são agentes participativos de todo processo de 

ensino aprendizagem. 

 A participação de todos assegura a transparências nas decisões, fortalece as pressões 

para que sejam legitimadas, garantindo o controle sobre os estabelecidos. 

 Encontros regionais por categoria. 

 Grupo de trabalho - comissões. 

 Ambientes virtuais. 

 
 

4. Regional da Orla 
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Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

 Encontros do PNAIC e do IAB. 

 Seminários e congressos com 
trocas de experiências entre os 
professores dos diversos 
segmentos. 

 Iniciativa de algumas escolas 
para realização de espaços 
formativos internos. 

 O acesso aos cursos de 
especialização com as 
universidades /MEC. 

 Formação de Coordenadores 
Pedagógicos.  

 Formação com Coordenadores 
pela AVANTE 

 Processo de formação voltado 
para a Ed. Infantil. 

 Continuidade de encontros com 
professores – Diálogos, troca de 
experiências. 

 Acompanhamento, 
monitoramento, parceria da 
GREs e continuidade dos 
encontros. 

 

 Criar um programa de formação continuada 
que não seja uma ilha. 

 Criar estrutura e espaço físico adequado 
para realização de encontros formativos. 

 Permanência das ações, contemplando a 
participação de mais professores e 
coordenadores pedagógicos. 

 Promover continuidade dos programas. 

 Recuperar a credibilidade dos profissionais 
da Rede nos programas de formação. 

 Garantir a qualidade das formações 
continuadas. 

 Criar espaços de formação continuada. 

 Restabelecer o convênio com a Plataforma 
Freire. 

 Oferecer formação específica para 
alfabetização, educação de jovens e adultos. 

  Harmonizar o trabalho pedagógico e 
administrativo nas escolas. 

 “ Alinhar” as formações oferecidas aos 
profissionais da rede através do diálogo 
entre instituições formadora e a rede para 
não haver disparidades. 

 Formação Continuada de forma ampla. 

 Por em prática o material construído pelo GT 
de coordenadores. 

 Reserva de carga horária garantindo tempo 
de estudo para a equipe pedagógica. 

 Garantia de espaços e tempos de formação 
continuada focados no estudo, discussão das 
práticas profissionais dos professores, troca 
de experiências.... que não se limitem aos 
encontros dos “programas”. 

 Retomar e investir na formação continuada 
dos profissionais da Ed. Infantil. 

 Investir na formação dos profissionais na 
rede a nível de mestrado e doutorado. 

 Atingir a todos os segmentos da rede. 

 Deixar de existir como grupo piloto. 

 Necessidade de formação para a Educação 
infantil. 

 Formação permanente em serviço de TODOS 
os profissionais da rede, incluindo o 
coordenador pedagógico. 

 Conhecer intervenções didáticas para o 
trabalho com os níveis de desenvolvimento 
de escrita. 
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 Trabalhar com estratégias de leitura.  

 Levar o professor a refletir sobre as práticas 
pedagógicas. 

 Motivar os professores para participar das 
formações. 

Prática 

Pedagógica 

 Mobilização inicial de mudança 
de prática a partir das 
avaliações externas. 

 PRODEI. 

 Professores das áreas 
diversificadas no ensino 
fundamental e na educação 
infantil. 

 ADI (Desafios). 

 Capacitação permanente. 

 Acompanhamento na educação 
inclusiva (EF).  

 Os projetos de reforço que 
aconteceram nas Unidades 
Escolares. 

 A possibilidade de optar por 
estruturas pedagógicas e apoio 
à Rede (PNAIC/IAB).  

 Posicionamento político da rede 
em optar por proposta 
pedagógica sócio-interacionista. 

 Marcos de Aprendizagem. 

 Centro de Artes Mário Gusmão 
na tentativa de suprir de oferta 
no trabalho com arte. 

 Construção de material para a 
Lei 10.639. 

 Concurso para professores das 
áreas diversificadas. 

 Valorização das práticas 
pedagógicas exitosas  

 Maior preocupação com o que 
acontece realmente na escola. 

 Maior preocupação e 
amadurecimento para a 
organização e garantia de uma 
rotina que operacionaliza as 
intenções pedagógicas do 
professor na sala de aula. 

 Chegada da caderneta com as 
habilidades que devem 
trabalhadas com os alunos. 

 Trabalho com seqüência 
didática. 

 Cirandas de Leitura. 

 Práticas exitosas em 

 Dificuldade de trabalhar coletivamente. 

 Falta unidade em relação a proposta de 
trabalho. 

  Incoerência de caminhos. 

 Descontinuidade de ações/programas. 

 Contemplar a educação inclusiva. 

 Atender satisfatoriamente todas as escolas 
com material. 

 Ausência de coordenador pedagógico. 

 Inadequação de infra-estrutura. 

 Falta de espaço adequado para aulas de 
artes.  

 Reabertura de bibliotecas e laboratórios de 
informática. 

 Realizar formação continuada de 
profissionais que atuem nas bibliotecas e 
laboratórios. 

 Ampliação das ações dos centros de artes 
com vivências artísticas para professores da 
rede. 

 Valorização de profissionais que atuam fora 
da rede e que não são conhecidos dentro da 
rede em que atuam. 

 Articulação do PRODEI com o Programa 
próprio da Rede/ICEP. 

 Maior representação de professores no GT 
(PRODEI). 

 Definir o período de entrega dos  materiais 
produzidos no programa. 

 Os professores do ensino fundamental 
tenham conhecimento dos princípios básicos 
do PRODEI. 

  Manutenção e expansão  dos professores 
das áreas diversificadas  para a educação 
infantil.  

 Garantia da reserva da carga horária dos 
professores para atendimento do tempo 
pedagógico na nova matriz.  

 Definição de uma Proposta Pedagógica de 
Rede. 

 Diversidade de programas sem diálogo entre 
os mesmos. 

 Assegurar a permanência de Coordenadores 
Pedagógicos nas escolas. 

 Assegurar uma estrutura mínima dentro das 
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alfabetização. 

 Parceria com a família. 

 Práticas de leitura articulada 
com trabalhos com a biblioteca. 

 Trabalho com projetos e jogos. 

 Trabalho com Consciência 
Fonológica. 

 Trabalho com Produção textual. 
 

Unidades Escolares para efetivação dos 
programas. 

 Propor programas novos com antecedência. 

 Manter a proposta pedagógica da rede 
diante da chegada de propostas “prontas”. 

  Reconquistar a autonomia pedagógica das 
escolas. 

 Revisar a concepção da prática das Artes nas 
escolas. 

  Resgate do trabalho com as TICs. 

 Desalinhamento entre os documentos 
normativos da rede e os programas 
propostos pela SMED. 

 Revisão dos Marcos de Aprendizagem. 

 Definir um projeto pedagógico unificado da 
rede. 

 Atendimento de todas as escolas com os 
professores da área diversificada.  

 Concurso regionalizado para suprir a 
demanda da rede. 

 Barrar a interrupção dos percursos e práticas 
construídas há muito na rede, que precisam 
ser resgatadas, fortalecidas e qualificadas. 

 Discutir com os professores e rede em geral 
os processos a serem implementados no 
âmbito da formação e nas escolas. 

 Repensar a quantidade de programas e 
projetos que são aderidos na rede, com 
concepções antagônicas e incoerentes entre 
si (PNAIC/IAB/ Ayrton Senna). 

 Educação especial – inclusão dos alunos com 
necessidade educacionais especiais. 

 Trabalho da rede de forma desarticulada, 
sem um embasamento teórico que dê a 
necessária unidade e o norte para o trabalho 
de todos. 

 Alinhar e unificar a proposta pedagógica da 
rede. 

 Contemplar a Educação Infantil na proposta. 

 Revisão e atualização dos Marcos de 
aprendizagem da rede. 

 Otimizar a reserva de carga horária da 
escola. 

 Melhorar a caderneta. 

 Como alinhar os livros didáticos escolhidos 
em 2015 aos cadernos que serão 
construídos na rede. 

 Alinhamento das propostas da Rede. 

 Criar centros multifuncionais para atender 
crianças com Dificuldades de Aprendizagem 
e Necessidades especiais. 
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 Concretizar práticas pedagógicas para 
inclusão das crianças com Necessidades 
especiais. 

  Alinhar as propostas de alfabetização. 

 Tornar as práticas exitosas a regra e não 
casos pontuais. 

  Estabelecer e conhecer objetivos de metas 
de aprendizagem. 

  Fazer mediações diferenciadas, 
considerando as subjetividades dos 
estudantes. 

 Realizar o planejamento das práticas 
pedagógicas. 

 Identificar os perfis docentes para o trabalho 
com cada segmento. 

 

Avaliação de 

Aprendizagem 

 Diagnóstico e avaliação externa 
própria - PROSA. 

 Devolutivas dos resultados das 
avaliações.  

 AV
ALIAÇÃO INTERNA DA EJA/2013 
com devolutivas para os 
professores.  

 Avaliações realizadas com base 
nas habilidades. 

 Enxergar a avaliação para além 
dos aspectos quantitativos – 
passa-se a mensurar mais 
qualitativamente os resultados. 

 Pe
nsar no processo de avaliação 
proposto pela própria rede – 
necessidade de ajustes, mas o 
fato de pensar numa proposta 
de avaliação é local é muito 
positivo. 

 Av
aliações Externas como 
indutoras de currículo. 

 Dis
cutir sobre os resultados das 
avaliações internas e externas. 

 Av
aliação Interdisciplinar para os 
Anos finais do Ensino 
Fundamental. 

 

 Forma inadequada do programa IAB em 
relação aos instrumentos de avaliação. 

 Adequação do diário de classe aos 
programas pedagógicos. 

 Após os resultados das avaliações externas, 
propor uma ação da rede em tratamento às 
necessidades da aprendizagem. 

 Habilidades descritas no PROSA mais 
próxima dos documentos oficiais dos marcos 
e do diário de classe. 

 Retomada da avaliação em rede da EJA. 

 A sistemática de devolutiva alcançar todas as 
escolas - Módulo PROSA. 

 Equilíbrio entre as matrizes de referências 
das avaliações externas e a realidade dos 
alunos. 

 Assegurar a devolutiva das avaliações em 
tempo hábil. 

 Alinhar a concepção de avaliação em 
consonância com a proposta da rede. 

 Definir proposta de rede com critérios 
norteadores das avaliações institucionais. 

 Repensar as formas de avaliação da rede. 

 Propor processo de avaliação integral da 
criança. 

  Rever e selecionar os instrumentos de 
avaliação, revisando as habilidades que 
serão avaliadas. 

 Retorno sistematizado dos resultados por 
escola, por regional com proposta de 
intervenção em tempo hábil.  

 Tornar a avaliação processual na rede. 

 Transposição Didática -  habilidades /práticas 
pedagógicas.  
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 Cobrança pelos resultados das avaliações 
externas (ANA/AVALIE/PROVA BRASIL) 

  Foco mais no resultado que nos processos. 

 Contextualizar as Avaliações Externas em 
relação a nossa realidade. 

 Adequação de conteúdo correspondente a 
série. 

• Retomar encontrar coletivos com as GREs 
para discutir os resultados. 

• Utilizar os resultados das avaliações externas 
e internas para repensar as práticas 
pedagógicas. 

• Alinhar as avaliações atendendo a qualidade 
e quantidade. 

• Como alinhar os livros didáticos escolhidos 
em 2015 aos cadernos que serão 
construídos na rede. 

 

 

 

De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Primeiramente com a organização prévia de espaço e tempo. 

 Proporcionar discussões nas escolas que culminem na participação dos professores e 
comunidade. 

 Realização de fóruns, seminários etc. 

 Cronograma da SMED e socializado no início do ano letivo. 

 Criação de uma plataforma virtual.  

 Formações por segmentos e por GRs. 

  Envolver todos os profissionais numa Plataforma da Rede – Intranet... 

 Assegurar no calendário escolar os espaços e tempos para formação, dentro da carga 
horária. 

 Na democratização das informações, onde representantes possam socializar as 
discussões com Conselho Escolar e equipe pedagógica de forma a gerar um 
documento de retorno ao GT. 

 Valorizar as decisões dos Fóruns de Gestores. 

 Pensar cuidadosamente nas representatividades das escolas. 

 Encontros presenciais com representação de cada Unidade de Ensino por segmento de 
acordo com o grupo de trabalho de cada um. 

 Fazer a voz do professor ser ouvida na construção do material. 
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5.Regional de Pirajá 

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

 Formação do 
coordenador/professoras com a 
empresa AVANTE. 

 Autonomia financeira, através do 
PDE para contratação de 
formadores  para atendimento às 
necessidades dos 
professores/escolas. 

 AC para estudo /reserva do 
tempo pedagógico. 

  Formação do PRODEI e do 
NUPER.  

 Formação PNAIC. 

 Construção do documento das 
atribuições do coordenador 
pedagógico da Rede municipal. 

 Alfabetização especial  FLUXO. 

 AC- regionalizado por área língua 
portuguesa e matemática. 

 Realização de ACs. 

 Mostra pedagógica. 
 

 Cobrar a prática na escola, o retorno deve 
ser cobrado. 

 Minimizar a burocratização do processo de 
contratação. 

 Garantir o recebimento da verba anual. 

 Intensificar o apoio à REDE. 

 Formação continuada que tenha início, meio 
e fim e aplicação na prática em sala de aula. 

 Inexistência de um programa permanente de 
formação municipal. 

 Eliminar as formações pontuais (para 
atender programas e segmentos 
específicos). 

 Garantir a continuidade nas formações. 

 Assegurar nas formações um diálogo e 
articulação entre os segmentos: Ed Inf, 
Ensino Fundamental. 

 Organizar o planejamento de forma a 
divulgar o calendário de formação de 
professores para todo o ano letivo na 
Jornada Pedagógica. 

 Formação/Preparação para os professores e 
coordenadores que ingressam na Rede 
Municipal. 

 Propostas de formação com Oficinas que 
fortaleçam a prática docente. 

 Formações condizentes com a realidade da 
Rede. 

 Garantir a formação do coordenador 
pedagógico. 

 Garantir formação no âmbito da educação 
inclusiva. 

 Garantir a instrumentalização do professor 
para construção de uma proposta própria  a 
partir da formação que  reflita a unidade da 
rede. 

 Assegurar que os momentos de A.C.s se 
configurem como espaços de planejamento, 
estudo e discussão das práticas, mas que 
haja além deste outros espaços destinados a 
esta finalidade. 

 Formação dos profissionais e adequação dos 
espaços e realização de parcerias com 
instituições que apoiem/orientem o 
atendimento os alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
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Prática 

Pedagógica 

 Autonomia  pedagógica. 

 Diretrizes Curriculares da Rede 
(escola Arte e Alegria.  

 Cadernos da EJA. 

 Material  pedagógico/Maleta 
Pedagógica 

 Utilização de material concreto e 
livros didáticos e paradidáticos. 

 Aula de reforço para os alunos 
não alfabetização:  Fluxo/IAB/IAS. 

 Ensinar partindo da ludicidade. 

 Reflexão sobre a prática 
pedagógica. 

 Compromisso dos profissionais da 
Rede.  

 Professores Especialistas e 
Mestres. 

 Conhecimento, por meio da 
formação, das especificidades da 
educação Infantil. 

  Articulação pelo professor entre 
a formação continuada e a 
prática pedagógica. 

 Trabalhos desenvolvidos a partir 
da Formação do PNAIC.  

 Distribuição do notebook. 

 Operação Salvador Alfabetiza –
FLUXO. 

 Garantia da AC. 

 Coordenador pedagógico na 
rede. 

 Quadro dos profissionais em 
relação as suas qualificações 
profissionais e suas experiências 
docentes. 

 Projetos pedagógicos pensados e 
realizados nas escolas. 

 Presença dos coordenadores 
pedagógicos nas escolas. 
 
 

• Implementar/ redimensionar as diretrizes  
curriculares da REDE MUNICIPAL. 

• Manter a continuidade das propostas, 
evitando a descontinuidades das propostas e 
projetos que deram resultados eficazes. 

• Garantir a continuidade dos programas 
• Progressão continuada (qualidade da 

“aprovação”). 
• Aproximar mais os responsáveis (família) da 

realidade da escola – repensar a 
funcionalidade dos documentos / 
estratégias: boletins, reuniões de pais... 

• Estabelecer procedimentos comuns para 
todas as escolas em relação ao 
acompanhamento da freqüência e a garantia 
de permanência dos alunos na escola 
(dispositivos legais). 

• Conseguir material didático adequado às 
necessidades dos Diversos Segmentos. 

• Espaço físico adequado para os segmentos 
atendidos pela rede municipal. 

• Dar continuidade aos diversos programas 
educacionais que chegam a rede. 

• Redução da quantidade de alunos por 
turma. 

• Articulação dos projetos e metodologias 
ofertados pela rede. 

• Funcionamento pleno dos AEEs e ADIs. 
• Apoio a projetos específicos das unidades 

escolares (financeiro, materiais, ônibus para 
saídas socioeducativas;). 

• Módulo Didático para a Educação Infantil. 
• Construção de material didático adequado 

às demandas e contextos dos estudantes. 
• Possibilitar o uso da internet  como 

ferramenta de trabalho. 
• Dar continuidade aos programas que se 

constitua numa política pública e não em 
uma política governamental. 

• Dar continuidade a implementação da 
reserva de carga horária. 

• Proporcionar uma ação pedagógica que 
reflita a unidade da rede – rotina escolar. 

• Garantia do coordenador pedagógico em 
todas as escolas. 

 Articulação e integração dos profissionais 
para potencializar esses saberes na rede. 

 Ampliar e garantir a presença dos 
coordenadores pedagógicos em todas as 
escolas da rede. 

 Romper com o isolamento profissional 



30 
                     

dentro das escolas e garantir que haja 
espaços e tempos de encontros formativos 
para discussão das práticas e troca de 
experiências exitosas. 

 Garantir recursos humanos e materiais 
necessários para operacionalização das 
atividades pedagógicas. 

 Garantia da reserva de 1/3 da carga horária 
do professor dentro da sua jornada de 
trabalho para estudo e planejamento das 
ações pedagógicas. 

 Melhoria da estrutura física das escolas. 

 Necessidade da definição de uma diretriz 
curricular concebida como política pública 
para a educação municipal, tendo em vista 
orientar com clareza as expectativas de 
aprendizagem, conteúdos de ensino e 
processos de gestão das aprendizagens dos 
estudantes. 

• Formação dos professores para trabalhar as 
questões raciais e de gênero. 

 

Avaliação de 

Aprendizagem 

 Aval
iação de processos. 

 Con
selhos de Classe bimestrais. 

 Aval
iação externa/PROSA/ANA/ 

 Exp
eriências positivas de 
algumas escolas. 

 Mud
ança de concepção: nota X 
desenvolvimento integral 
(parecer). 

 For
mação voltada para o 
desenvolvimento das 
avaliações externas. 

 Aval
iação processual e 
interdisciplinar.  

 Foc
o na avaliação qualitativa 
(Educação Infantil). 

 Dev
olutivas  relacionadas ao 
PROSA. 

 A 
organização dos diários de 

• Avaliação com foco na aprendizagem. 
• Utilização dos resultados como fonte 

alavancadora do processo de reorientação 
da aprendizagem. 

• Conceber efetivamente a avaliação 
enquanto processo. 

• Assegurar a devolutiva em tempo hábil para 
que os professores possam replanejar as 
intervenções necessárias. 

• Melhorar a qualidade das devolutivas (para 
além de índices e percentuais). 

• Organizar o calendário de aplicação 
(principalmente das avaliações de saída) 
para evitar atropelos e garantir a 
participação de todos os alunos. 

• Diminuir as avaliações externas. 
• Considerar a realidade escolar na realização 

dessas avaliações. 
• Ampliar o tempo e a qualidade na realização 

das avaliações externas. 
• Orientações específicas aos professores para 

a realização das avaliações externas; (ANA, 
PROSA). 

•  Organizar cronograma de avaliações 
externas na rede, de forma prévia, para não 
dificultar o processo avaliativo e o de ensino. 

• Garantir que as avaliações externas sejam 
favoráveis a aprendizagem dos alunos, mas 
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classe. 

 Unifi
cação dos diários de classe 
(FII). 

 

sem a quantidade excessiva posta na rede. 
• Garantir o encaminhamento das ações 

pedagógicas nas escolas em tratamento ao 
resultado das avaliações. 

• Adequar as avaliações internas as externas. 

 Adequação das avaliações externas de 
acordo com a realidade local, obedecendo o 
calendário. 

• Alinhamento no processo de gestão de 
aprendizagem. 

 

 

 

De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Que a SMED faça fóruns em todas as escolas, coordenados pela própria SMED. 

 É necessário ouvir todos os professores, através de ambiente virtual (AVA), onde as 
pessoas pudessem interagir através de questionários, entrevistas etc.  

 Realização de escutas junto as escolas (por GRs) 

 Fóruns Regionalizados. 

 Organização de GTs dentro das Unidades Escolares para discutir as propostas 
apresentadas e devolutivas para os GTs de produção. 

 Seminários de tematização da prática.  

 Discussão nos ACs com ampliação de carga horária e representação por escola. 

 Através de encontros  nas  regionais  com representação de escola e posteriormente 
nas escolas e o inverso também. 
 

 

6-Regional Subúrbio I 

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

 Formação do 
coordenador/professoras com a 
empresa AVANTE. 

 Autonomia financeira, através do 
PDE para contratação de 
formadores  para atendimento às 
necessidades dos 
professores/escolas. 

 AC para estudo /reserva do tempo 
pedagógico. 

  Formação do PRODEI e do NUPER.  

 Formação PNAIC. 

 Construção do documento das 
atribuições do coordenador 

 Cobrar a prática na escola, o retorno deve 
ser cobrado. 

 Minimizar a burocratização do processo de 
contratação. 

 Garantir o recebimento da verba anual. 

 Intensificar o apoio à REDE. 

 Formação continuada que tenha início, 
meio e fim e aplicação na prática em sala 
de aula. 

 Inexistência de um programa permanente 
de formação municipal. 

 Eliminar as formações pontuais (para 
atender programas e segmentos 
específicos). 
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pedagógico da Rede municipal. 

 Alfabetização especial  FLUXO. 

 AC- regionalizado por área língua 
portuguesa e matemática. 

 Realização de ACs. 

 Mostra pedagógica. 
 

 Garantir a continuidade nas formações. 

 Assegurar nas formações um diálogo e 
articulação entre os segmentos: Ed Inf, 
Ensino Fundamental. 

 Organizar o planejamento de forma a 
divulgar o calendário de formação de 
professores para todo o ano letivo na 
Jornada Pedagógica. 

 Formação/Preparação para os professores 
e coordenadores que ingressam na Rede 
Municipal. 

 Propostas de formação com Oficinas que 
fortaleçam a prática docente. 

 Formações condizentes com a realidade da 
Rede. 

 Garantir a formação do coordenador 
pedagógico. 

 Garantir formação no âmbito da educação 
inclusiva. 

 Garantir a instrumentalização do professor 
para construção de uma proposta própria  
a partir da formação que  reflita a unidade 
da rede. 

 Assegurar que os momentos de A.C.s se 
configurem como espaços de 
planejamento, estudo e discussão das 
práticas, mas que haja além deste outros 
espaços destinados a esta finalidade. 

 Formação dos profissionais e adequação 
dos espaços e realização de parcerias com 
instituições que apoiem/orientem o 
atendimento os alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

Prática 

Pedagógica 

 Autonomia  pedagógica. 

 Diretrizes Curriculares da Rede 
(escola Arte e Alegria.  

 Cadernos da EJA. 

 Material  pedagógico/Maleta 
Pedagógica 

 Utilização de material concreto e 
livros didáticos e paradidáticos. 

 Aula de reforço para os alunos não 
alfabetização:  Fluxo/IAB/IAS. 

 Ensinar partindo da ludicidade. 

 Reflexão sobre a prática 
pedagógica. 

 Compromisso dos profissionais da 
Rede.  

 Professores Especialistas e 
Mestres. 

 Conhecimento, por meio da 

• Implementar/ redimensionar as diretrizes  
curriculares da REDE MUNICIPAL. 

• Manter a continuidade das propostas, 
evitando a descontinuidades das propostas 
e projetos que deram resultados eficazes. 

• Garantir a continuidade dos programas 
• Progressão continuada (qualidade da 

“aprovação”). 
• Aproximar mais os responsáveis (família) 

da realidade da escola – repensar a 
funcionalidade dos documentos / 
estratégias: boletins, reuniões de pais... 

• Estabelecer procedimentos comuns para 
todas as escolas em relação ao 
acompanhamento da freqüência e a 
garantia de permanência dos alunos na 
escola (dispositivos legais). 

• Conseguir material didático adequado às 
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formação, das especificidades da 
educação Infantil. 

  Articulação pelo professor entre a 
formação continuada e a prática 
pedagógica. 

 Trabalhos desenvolvidos a partir da 
Formação do PNAIC.  

 Distribuição do notebook. 

 Operação Salvador Alfabetiza –
FLUXO. 

 Garantia da AC. 

 Coordenador pedagógico na rede. 

 Quadro dos profissionais em 
relação as suas qualificações 
profissionais e suas experiências 
docentes. 

 Projetos pedagógicos pensados e 
realizados nas escolas. 

 Presença dos coordenadores 
pedagógicos nas escolas. 
 
 

necessidades dos Diversos Segmentos. 
• Espaço físico adequado para os segmentos 

atendidos pela rede municipal. 
• Dar continuidade aos diversos programas 

educacionais que chegam a rede. 
• Redução da quantidade de alunos por 

turma. 
• Articulação dos projetos e metodologias 

ofertados pela rede. 
• Funcionamento pleno dos AEEs e ADIs. 
• Apoio a projetos específicos das unidades 

escolares (financeiro, materiais, ônibus 
para saídas socioeducativas;). 

• Módulo Didático para a Educação Infantil. 
• Construção de material didático adequado 

às demandas e contextos dos estudantes. 
• Possibilitar o uso da internet  como 

ferramenta de trabalho. 
• Dar continuidade aos programas que se 

constitua numa política pública e não em 
uma política governamental. 

• Dar continuidade a implementação da 
reserva de carga horária. 

• Proporcionar uma ação pedagógica que 
reflita a unidade da rede – rotina escolar. 

• Garantia do coordenador pedagógico em 
todas as escolas. 

 Articulação e integração dos profissionais 
para potencializar esses saberes na rede. 

 Ampliar e garantir a presença dos 
coordenadores pedagógicos em todas as 
escolas da rede. 

 Romper com o isolamento profissional 
dentro das escolas e garantir que haja 
espaços e tempos de encontros formativos 
para discussão das práticas e troca de 
experiências exitosas. 

 Garantir recursos humanos e materiais 
necessários para operacionalização das 
atividades pedagógicas. 

 Garantia da reserva de 1/3 da carga horária 
do professor dentro da sua jornada de 
trabalho para estudo e planejamento das 
ações pedagógicas. 

 Melhoria da estrutura física das escolas. 

 Necessidade da definição de uma diretriz 
curricular concebida como política pública 
para a educação municipal, tendo em vista 
orientar com clareza as expectativas de 
aprendizagem, conteúdos de ensino e 
processos de gestão das aprendizagens dos 
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estudantes. 
• Formação dos professores para trabalhar 

as questões raciais e de gênero. 
 

Avaliação 

de 

Aprendizag

em 

 Avalia
ção de processos. 

 Conse
lhos de Classe bimestrais. 

 Avalia
ção externa/PROSA/ANA/ 

 Experi
ências positivas de algumas 
escolas. 

 Muda
nça de concepção: nota X 
desenvolvimento integral 
(parecer). 

 Form
ação voltada para o 
desenvolvimento das 
avaliações externas. 

 Avalia
ção processual e 
interdisciplinar.  

 Foco 
na avaliação qualitativa 
(Educação Infantil). 

 Devol
utivas  relacionadas ao PROSA. 

 A 
organização dos diários de 
classe. 

 Unific
ação dos diários de classe (FII). 

 

• Avaliação com foco na aprendizagem. 
• Utilização dos resultados como fonte 

alavancadora do processo de reorientação 
da aprendizagem. 

• Conceber efetivamente a avaliação 
enquanto processo. 

• Assegurar a devolutiva em tempo hábil 
para que os professores possam replanejar 
as intervenções necessárias. 

• Melhorar a qualidade das devolutivas (para 
além de índices e percentuais). 

• Organizar o calendário de aplicação 
(principalmente das avaliações de saída) 
para evitar atropelos e garantir a 
participação de todos os alunos. 

• Diminuir as avaliações externas. 
• Considerar a realidade escolar na 

realização dessas avaliações. 
• Ampliar o tempo e a qualidade na 

realização das avaliações externas. 
• Orientações específicas aos professores 

para a realização das avaliações externas; 
(ANA, PROSA). 

•  Organizar cronograma de avaliações 
externas na rede, de forma prévia, para 
não dificultar o processo avaliativo e o de 
ensino. 

• Garantir que as avaliações externas sejam 
favoráveis a aprendizagem dos alunos, mas 
sem a quantidade excessiva posta na rede. 

• Garantir o encaminhamento das ações 
pedagógicas nas escolas em tratamento ao 
resultado das avaliações. 

• Adequar as avaliações internas as externas. 

 Adequação das avaliações externas de 
acordo com a realidade local, obedecendo 
o calendário. 

• Alinhamento no processo de gestão de 
aprendizagem. 
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De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Que a SMED faça fóruns em todas as escolas, coordenados pela própria SMED. 

 É necessário ouvir todos os professores, através de ambiente virtual (AVA), onde as 
pessoas pudessem interagir através de questionários, entrevistas etc.  

 Realização de escutas junto as escolas (por GRs) 

 Fóruns Regionalizados. 

 Organização de GTs dentro das Unidades Escolares para discutir as propostas 
apresentadas e devolutivas para os GTs de produção. 

 Seminários de tematização da prática.  

 Discussão nos ACs com ampliação de carga horária e representação por escola. 

 Através de encontros  nas  regionais  com representação de escola e posteriormente 
nas escolas e o inverso também. 
 

 

7-Regional Subúrbio II 

 

Dimensão Conquistas Desafios 

Formação 

Continuada 

• Seminários organizados pela 
SMED.  

• Os encontros do PNAIC. 
• Formação do IAS. 
• Formação dos professores com 

especialistas do  
• AC nas escolas. 
• Garantia dos ACs com 

especialistas em Língua 
Portuguesa e Matemática para 
os professores do 5º ano (IAB). 

• Encontros mensais do IAB para 
todos os professores da Rede 
que participam do projeto. 
 

 

• Formação para alfabetização e Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

• Formação para profissionais que 
ingressam na rede. 

• Formação específica para os 
coordenadores pedagógicos. 

• Melhorar e ampliar a participação na 
jornada pedagógica. 

• Garantir Formação Continuada para 
Todos os profissionais da rede. 

• Melhorar o acompanhamento do 
projeto durante o processo. 

• Manter a formação com os especialistas 
do IAB e ampliar para o 4º ano.  

• Melhorar o acompanhamento do 
projeto durante o processo. 

• Garantir os AC nas escolas. 
• Investimento na formação continuada 

em todos os segmentos. 
• Investir na formação dos professores 

que iniciam na rede. 
• Todos os professores devem ter acesso 
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ao processo formativo. 
• Continuidade das ações formativas. 
• Garantir coordenadores pedagógicos 

em todas as Unidades escolares e em 
todos os turnos. 

• Tornar atrativa a remuneração dos 
coordenadores pedagógicos. 

• Ter coordenador pedagógico para 
atender as turmas do EJA. 

• Estender o AC com especialistas para 
todos os segmentos. 
 

Prática 

Pedagógica 

 Projetos da rede (mente inovadora) 
e projetos das Escolas.  
• Marcos de Aprendizagem. 
• Projeto de Escuta, em que se ouvia 
toda comunidade escolar. 
• Projeto de reforço escolar 
(Alfabetização Especial). 
• Relatório do diagnostico dos alunos 
com resultados do nível de 
aprendizagem. 
• Alfabetização especial do IAB. 
• Distribuição de notebook. 
• Relatório do diagnostico dos alunos 
com resultados do nível de 
aprendizagem. 
• Maioria da totalidade da rede 
licenciada ou pedagogos. 
• A organização do trabalho por 
projetos e sequências didáticas. 
• A construção do PRODEI. 
• Acompanhamento dos Conselhos 
escolares nas Unidades Escolares. 
• Regularização de fluxo (IAB/PNAIC). 
• Implantação de projetos 
pedagógicos com materiais 
estruturados que dão um norte ao 
trabalho desenvolvido em sala de aula. 
 

• Devolutiva, execução  e continuidade 
do Projeto Escuta. 

• Apoio e acompanhamento ao 
desenvolvimento de projetos. 

• Garantir a presença de coordenador 
pedagógico em todas as escolas. 

• Efetivar o ensino de música e outras 
artes nas escolas. 

• Dar continuidade ao projeto reforço 
escolar. 

• Contratar professores para O fluxo 
(Alfabetização Especial) e não 
estagiários, por conta das inúmeras 
especificidades presentes nessas 
classes. 

• Constituir Equipe Multidisciplinar nas 
Unidades Escolares. 

• Rever as habilidades dos diários de 
classe, pois, por muitas vezes, não 
contempla a realidade do aluno. 

• Estabelecer um diálogo com a Rede 
antes de contratar projetos e 
programas. 

• Diminuir a quantidade de projetos e 
programas, no intuito de uniformizar as 
propostas da rede. 

• Dar continuidade a programas e 
projetos com resultados exitosos. 

• Sistematizar os dados da escola em 
relação aos resultados, refletindo sobre 
as estratégias que serão utilizadas para 
apoiar os alunos. 

• Dar continuidade ao apoio pedagógico 
no contra turno. 

• Alfabetizar os alunos na idade certa. 
• Atrair as famílias para a participação da 

vida escolar dos filhos, 
acompanhamento no dia a dia. 

• Ofertar para os professores não 
efetivos em regime de comodato. 



37 
                     

• Ampliar as ações do PRODEI, para as 
escolas que possuem creche. 

• Criar meios de comunicação mais 
atuais. 

• Sistematizar os dados da escola em 
relação aos resultados, refletindo sobre 
as estratégias que serão utilizadas para 
apoiar os alunos. 

• Dar continuidade ao apoio pedagógico 
no contra turno. 

• Disponibilizar rede de wifi e  construir 
grupos de watzap por  turmas.  

• Elaboração de uma proposta unificada 
para toda a rede. 

• Alinhamentos das práticas pedagógicas 
da rede; 

• Ampliação do quadro de 
coordenadores, para todas as escolas. 

• Aproximar à prática pedagógica ás 
questões ligadas a identidade. 

• Criar uma identidade de Rede de todos 
os segmentos. 

• Construção de um projeto que tenha 
interação com a realidade da Rede. 

• Atendimento especializado para os 
estudantes que possuem algum tipo de 
necessidade especial. 

• Construção do Projeto Politico 
Pedagógico que atenda as necessidades 
de cada Unidade Escolar. 

• Estruturação do Espaços físicos das 
Unidades Escolares. 

• Fazer um diagnóstico dos espaços 
físicos escolares para planejar as 
melhorias. 

• Ter uma atenção especial para as 
Unidades Escolares que estão 
localizadas nas ilhas, por conta da 
multisseriação. 

• Garantir que os alunos sejam 
alfabetizados na idade certa e que 
aqueles que estejam em distorção de 
idade possam seguir avançando em 
suas aprendizagens. 

• Implantar bibliotecas nas Unidades 
Escolares. 
 

 

Avaliação de 
• Avaliações externas por 

proporcionar reflexões sobre as 
• Trabalhar em sala de aula com base nos 

resultados das avaliações externas. 
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Aprendizagem práticas avaliativas. 
• Autonomia na construção de 

avaliações internas. 
• Avaliação formativa, processual. 
• Realização de avaliação 

diagnóstica. 
• Avaliação interna da escola 

como processo continuo de 
aprendizagem. 

• A aplicação de Avaliações 
externas como a Prosa, o que 
permite conhecer os resultados 
do trabalho pedagógico de cada 
escola para o planejamento das 
ações. 

• A rede tem como princípio de 
que a avaliação  deve preceder  
as  ações de planejamento. 

• Avaliações Externas como 
indutoras de currículo. 

• A devolutiva do PROSA. 
 

 

• Melhorar a devolutiva das avaliações 
externas de modo que abarquem 
diálogo com o professor e intervenções 
docentes a partir dos resultados. 

• Trabalhar as habilidades com o 
professor. 

• Preparar os professores para aplicar 
avaliações  externas. 

• Dar continuidade  às avaliações  
externas adequando a realidade dos 
alunos. 

• Os programas de avaliação se 
distanciam dos programas de formação 
(PROSA) 

• Manter avaliação interna continua e 
refletir os seus resultados. 

• Divulgação em tempo hábil dos 
resultados das avaliações. 

• Rever o instrumento – caderneta. 
• O planejamento de ações a partir dos 

descritores das avaliações externas. 
• Devolutiva em tempo hábil. 
• Os conteúdos das avaliações externas 

muitas vezes não interagem com os 
conteúdos que estão nos Marcos de 
Aprendizagem da Rede. 

• Compreensão da concepção sobre o 
que significa Avaliação Processual e a 
avaliação como forma de intervenção 
na aprendizagem dos estudantes. 

• Deixar claro as expectativas de 
aprendizagem para o processo de 
avaliação dos estudantes. 

• Buscar um alinhamento entre as 
Avaliações Externas e Internas. 
 

 

 

 

De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

• Representatividade. 

• Ambiente Virtual. 

• Regionalizar as discussões/ continuidade de seminários. 

• Construir a proposta pedagógica através de: 

• Fóruns, debates, produção de material. 
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• Construir a proposta pedagógica através de: Fóruns, debates, produção de material, 

• Construir a proposta a nível regional e socializar a nível de rede; COM BASE  NOS 

MATERIAIS PRODUZIDOS NAS ESCOLAS. 

• Tendo  um roteiro padrão. 

• Representantes por escola, que sejam disseminadores da proposta. 

• Externando a sua prática pedagógica. 

• Diálogo com a rede através de representantes. 

 
 

8- Regional Centro 

 

 

Dimensão Conquistas Desafios 

Prática Pedagógica 

• Programa de 
Alfabetização Especial;  

• Reforço; 
• Flexibilidade/ 

Retomada das 
habilidades dos alunos 
nas séries cursadas 
anteriormente, 
concretizando o ciclo; 

• Autonomia docente; 
• Prática pautada na 

pedagogia de projetos 
em algumas unidades 
escolares; 

• Contextualização de 
conteúdos; 

• Programa de 
Alfabetização Especial 
enquanto este 
acontecendo na rede;  

• Estratégia de 
valorização da prática 
dos profissionais;  

• Concepção de 
alfabetização que 
começa a se 
consolidar a partir das 
discussões via PNAIC; 

• Autonomia pelas 
escolas na adesão do 
programa a partir do 
qual trabalhar (IAB ou 

• Alfabetizar ainda no primeiro ano do ensino 
fundamental; 

• Uniformizar as práticas pedagógicas da rede, 
para que os projetos sejam da rede e não 
apenas das escolas; 

• Rever a questão da progressão automática; 
• Rever os Marcos de Aprendizagem; 
• Construir uma proposta pedagógica para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental; 
• Ampliar ofertas de vagas para educação 

infantil; 
• Inserir práticas de letramento na educação 

infantil; 
• Diversificar as metodologias; 
• Participação do professor na construção do 

Projeto Pedagógico da escola; 
• Articulação entre escola e família; 
• Freqüência dos educandos; 
• Ampliação das salas de AEE;  
• Dar continuidade ao programa independente 

de quem assumir a pasta; 
• Garantir o acompanhamento da rotina pelo 

Coordenador Pedagógico; 
 

• Não manutenção do trabalho a partir dos 
cadernos que a rede já havia elaborado; 

• Romper com a descontinuidade nos processos 
que se iniciam (construção de material, 
práticas de formação...) 

• Falta de um trabalho efetivo para o ensino 
Fundamental II;  
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PNAIC);  
• Aporte do PNAIC para 

a organização e 
implementação de 
uma rotina 
pedagógica diária;  

• Existência de cadernos 
pedagógicos da rede; 

 

• Acesso a materiais 
pedagógicos, livros, 
revistas de apoio ao 
trabalho do professor; 

• Ampliação da oferta 
da Ed. Infantil em 
todas as Escolas; 

• Organização de 
cadernos com foco na 
discussão sobre a 
história afro-
brasileira; 

• Escuta assegurada, 
porém falta de 
maturidade da rede 
para colocar em 
práticas as  
necessidades/ 
intervenções 
pontuadas; 

• O trabalho do fluxo 
era bom, pois havia 
foco na aprendizagem, 
mas a prefeitura tirou. 
Os alunos aprendiam. 

• Na frente de LP há 
boas situações para 
trabalhar a oralidade 
como, por exemplo, as 
rodas de conversa, há 
trabalhos de leitura e 
há situações de 
produção de texto 
com  foco nos 
gêneros; 

• Houve formação na 
frente de produção de 
texto e foi muito bom; 

• Construção e 
implementação do 
PRODEI; 

• A cultura do 

• Falta de um diálogo / continuidade entre os 
segmentos (EI / EF); 

• Falta de uma identidade pedagógica para a 
rede municipal; 

• Os professores do fundamental II estão tendo 
problemas com alunos não alfabetizados em 
especial quando chegam no fundamental II ; 

• Infelizmente há problemas com xerox e 
muitas vezes volta-se apenas para os livros; 

• Acolhimento e envolvimento de toda a rede 
municipal para a execução do PRODEI; 

• Construir e assegurar a operacionalização de 
uma identidade pedagógica para a rede 
municipal (assegurar a continuidade dos 
programas escolhidos em rede); 

• Acompanhar a execução do programa e 
reduzir as taxas de evasão e abandono nas 
escolas municipais; 

• Garantir materiais didáticos pedagógicos para 
apoiar a prática dos professores em todos os 
segmentos de ensino; 

• Garantir uma estrutura física de qualidade 
para todas as escolas (salas de aula) da rede 
municipal; 
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planejamento já 
instalada nas escolas 
municipais; 

• Construção e 
implantação do 
Programa Agente de 
Educação. 

Avaliação da 

aprendizagem  

 

• Existência de 
parâmetros de 
avaliações nas 
avaliações externas; 

• Avaliação processual; 
• Existência de um 

índice de 
aprendizagem do 
município de Salvador; 

• Devolutiva das 
avaliações externas;  

• O IDESSA  nos anos 
pares 

• Avaliações externas – 
locais e nacionais  

• -Instituição do PROSA 
na rede 

• Institucionalização de 
um instrumento 
avaliativo para toda a 
rede (PROSA); 

• As avaliações 
diagnósticas estão 
guiando o ensino mas 
apenas no inicio do 
ano 

1. Reformulação dos 
Diários de Classe da EI 

2. Acompanhamento 
bimestral dos níveis 
de escrita com 
sistematização. 
3 . Proposta para a 

informatização dos 

diários de classe. 

•  
 

• Adequação das avaliações externas à 
realidade da rede; 

• Tornar as habilidades mais claras; 
• Existência de Parâmetros de avaliação 

internos; 
• Utilização de dados para a mudança de prática 

de sala de aula; 
• Reflexão da prática pelo professor e 

planejamento do seu trabalho a partir dos 
resultados observados nos indicadores 
avaliados pelo PROSA; 

• Qualificação da reflexão do professor e do 
planejamento do seu trabalho, no processo de 
avaliação formativa como um todo; 

• Descompasso entre o que é trabalhado na 
escola e a matriz das avaliações externas; 

• Subutilização dos documentos institucionais 
(diários) em função do conceito de avaliação 
ainda não estar claro na rede municipal; 

•  Devolutiva PROSA – entregar as seqüências 
não é suficiente para que o professor 
modifique a prática; 

• Os resultados das avaliações diagnosticas não 
chegam nos professores; 

• No fundamental III o foco esta em notas; 
• As avaliações são feitas periodicamente, mas 

não há retorno ao professor nem 
investimentos no ensino; 

• O Prosa e Prova Salvador não  dialogam com a 
realidade da rede; 

• Não há diversidade instrumentos nem de 
situações; 

• Os alunos ficam expostos nas situações de 
avaliação; 

• Só há formação de professores para trabalhar 
com alunos especiais para poucos; 

• Só há formação para preparar para a Prova 
Brasil; 

• Há muitas formações por conta dos projetos, 
mas elas não dialogam entre si e não há 
continuidade; 

• Não há coletivo, alguns lugares fazem AC 
individual, não há uma política de formação 
nas situações de AC; 

• Articular os conteúdos trabalhados em sala 
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com os conteúdos aferidos nas avaliações 
externas; 

• Reduzir a quantidade de avaliações externas 
aplicadas na rede; 

• Garantir a devolutiva das avaliações em 
tempo hábil para o planejamento de 
intervenções. 

Formação 

Continuada  

 

• Participação de 
professores na 
formação do PNAIC; 

• Formação sobre Saúde 
Emocional para os 
professores;  

• Educação cidadã 
(CMEI); 

• Ter projetos de 
formação continuada; 

• Ter formação de 
gestores; 

• Fortalecimento do 
papel do coordenador 
pedagógico na rede e 
escola; 

• Formação de 
Coordenadores 
Pedagógicos pela 
AVANTE; 

• A rede recebia muitos 
programas e pacotes 
prontos vindos de 
fora. Hoje já há uma 
valorização maior dos 
profissionais; 

• Existem formações 
voltadas para os 
programas; 

• Fundamental I 
(formação positiva 
para o trabalho 
estruturado do 
IAB/PNAIC); 

• Encontro de 
especialistas para os 
professores do 5º ano, 
mas só acontece  para 
quem tem alfa e Beto. 
 
 

 

• Continuidade da formação do PNAIC de modo 
mais sistematizado; 

• Formação para professores do segundo ciclo; 
• Formação de professores para trabalhar com 

alunos especiais;  
• Formação continuada na escola;  
• Tematização das práticas (vídeos); 
• Assegurar um Coordenador em cada unidade 

escolar e fortalecer  a realização da formação 
continuada dos professores realizada por este 
profissional; 

• Avançar no fortalecimento da identidade do 
Coordenador Pedagógico – investimento na 
formação continuada deste profissional; 

 

• Estreitamento do diálogo entre Escolas e 
Secretaria de Educação, inclusive em 
processos de avaliação;  

• Secretaria – Escolas e Escolas Secretaria; 
• Planejamento ainda é um espaço muito 

burocrático; 
• Precisa avançar como espaço consolidado de 

formação continuada, estudo e planejamento 
pedagógico de práticas significativas para a 
sala de aula; 

• Precisa ser por segmento de ensino; 
• O grupo diz que não há fundamentação 

teórica definida, portanto os projetos se 
impõem, o que vale são os projetos; 

• A preocupação maior é com números; 
• Ter dois programas numa mesma rede numa 

mesma escola, isso compartimentaliza a 
escola, a equipe; 

• Implementar  uma política  de formação para 
a utilização das novas tecnologias; 

• Assegurar uma política de formação e 
acompanhamento voltada para a inclusão; 

• Investir na formação de professores 
pesquisadores (parcerias com instituições 
públicas para aprimoramento dos 
professores). 
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De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

• Grupo Focal nas escolas; 
• Atividades orientadas;  
• Representatividade; 
• Manutenção dos GTs dentro das unidades escolares; 
• Organização de encontros regionalizados. 

 

 

9- Regional Cajazeira 

 

Dimensão Conquistas Desafios 

Prática 

Pedagógica 

 Pouca rotatividade de 
professores no primeiro 
Ciclo; 

 Possibilidade de trabalhar 
de modo alinhado, com o 
respaldo das formações 
continuadas; 

 Trabalho com projetos 
macros da escola 
(Relações de alteridade, 
cidadania); 

 Implementação dos CMEIs; 

 Busca de melhorias da 
qualidade do ensino por 
parte dos profissionais do 
órgão central;  

 Proposta socio 
interacionista; 

 PNAIC (avanço teórico) e 
estadual (avanço pratico); 

 Escolha do percurso 
metodológico pelas 
escolas;  

 Possibilidade de 
construção coletiva do PPP 
NA rede;  

 PRODEI; 

 Uniformização das propostas; 

 Descontinuidade dos programas; 

 Diminuir a quantidade de programas 
existentes na rede; 

 Construir Políticas públicas municipais que 
contemplem a realidade da rede; 

 Ampliação de ofertas da Educação Infantil;  

 Prática pedagógica com a cara de Salvador; 

 Construção das diretrizes da educação 
infantil ao ensino fundamental baseada no 
PPP da rede;  

  Continuidade dos projetos didáticos 
exitosos nas escolas; 

 Trabalhar com alunos com NEE em salas 
regulares e sem AEE nas escolas; 

 Trabalhar com distorção Idade/Série nas 
escolas e mesma sala;  

 Instituir uma política efetiva de 
acompanhamento e orientação para as 
Unidades Escolares; 

 Estabelecer critérios no processo de seleção 
de pessoas para atuar junto aos projetos; 
implantados na rede (Ayrton Sena / preparo 
dos profissionais); 

 Garantir sintonia pedagógica entre o PRODEI 
e a proposta a ser construída com o ICEP; 

 Melhorar a qualidade do atendimento às 
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 Alinhamento da educação 
infantil ao ensino 
fundamental; 

 Língua Inglesa com 
material próprio no ensino 
fundamental 1; 

 Chegada dos especialistas 
nas escolas; 

 Cultura do planejamento 
instaurada nas escolas com 
base nas competências e 
habilidades; 

 Autonomia das Unidades 
para elaborar os projetos; 

 Maioria dos professores da 
rede com formação 
específica; 

 Proposta de construção 
coletiva da proposta 
pedagógica da rede; 

 IAS. 

crianças com necessidades especiais 
(perpassa as três dimen.); 

 Implementação das ações do PRODEI; 

 Construir a identidade pedagógica da rede 
municipal; 

 Promover a aceitação da rede para com o 
IAS e melhorar a qualidade do suporte ao 
programa. 

 

Avaliação da 

aprendizagem  

 

 Propostas pelo prosa de 
refletir sobre avaliação 
como processo; 

 Mudanças dos 
instrumentos de avaliação 
da aprendizagem;  

 Avaliação processual;  

 Avaliações externas; 

 Ciclo de educação básica; 

 Reformulação do Diário Ed, 
Infantil (nova organização 
dos eixos); 

 Plataforma Módulo  
PROSA. 
 

 

 Compreender avaliação como meio para 
aprendizagem e não como fim; 

 Reformulação do diário de classe em 
parceria com os professores da rede;  

 Construir modelo de avaliação que valide as 
habilidades dos alunos; 

 Atrelar as avaliações externas as práticas 
que são desenvolvidas na rede; 

 Reorganizar a prática dos Ciclos; 

 Priorizar que seja garantido o professor 
alfabetizador esteja no Ciclo do primeiro ao 
terceiro ano; 

 Revisar e dinamizar as cadernetas; 

 Realizar a devolutiva das avaliações em 
tempo hábil para o planejamento das 
intervenções; 

 Alinhar e acompanhar o trabalho 
desenvolvido com os alunos de forma a 
articular com os conteúdos aferidos nas 
avaliações externa; 

 Alinhar os documentos de avaliação da rede 
(diários) com as matrizes das avaliações 
externas; 

 Equipar todas as escolas para o trabalho com 
a plataforma do Módulo Prosa (laboratórios 
de informática). 

 

Formação 
 Formações propostas pelos 

programas que a rede 
 Alternativas de formação para as escolas que 

não aderirem aos programas; 
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De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

• Constituição de grupo focal nas escolas, mediados pelos participantes nos Seminários 
Pedagógicos Regionais, elencando propostas prioritárias;  

• Ambiente Virtual Interativo; 
• Produções coletivas para socializar nos ambientes virtuais;  
• GT on line, fórum presenciais por polo e discussões por ciclo.  

 

10 – Regional Cabula 

 

continuada  

 

possui (PNAIC, IAB); 

 Garantia de tempo para 
estudo e planejamento 
dentro da carga horária de 
trabalho; 

 Plantões pedagógicos e 
ACs coletivos  feitos pela 
CRE (atual GRE) ; 

 Reserva de jornada de 
trabalho; 

 Chegada dos 
coordenadores nas 
unidades escolares; 

 Especialização em Ed 
Infantil em parceria com a 
UFBA. 

 

 Formação para professores do segundo 
ciclo;  

 Retirar formações aos sábados; 

 Professores como 
Investigadores/pesquisadores das próprias 
demandas em sala de aula, em parceria com 
o coordenador pedagógico (Pesquisa-ação); 

 Formatação dos encontros para garantir a 
continuidade da Formação Continuada; 

 Tematização da prática atrelada a estudos 
significativos;  

 Propor encontros coletivos com os 
especialistas do Fundamental  2; 

  Realizar formação pautada nos resultados 
das avaliações externas; 

 Instituir uma política de formação 
continuada para todos os atores da 
educação municipal: gestores, 
coordenadores pedagógicos, professores, 
secretários.... 

 Formação para a diversidade. 
 

Dimensão Conquistas Desafios 

Prática 

Pedagógica 

• Uso das tecnologias que 
produz práticas mais 
interativas; 

• Atividades 
Complementares (Acs) 
Coletivas; 

• Falta de estrutura para utilizar os 
recursos tecnológicos; 

• Sala com recursos tecnológicos nas 
escolas com manutenção; 

• Professor especialista para suprir as 
demandas da rede; 
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• Jornada Pedagógica; 

 Alfabetização especial; 

 Melhora no IDEB; 

 Acompanhamento 
pedagógico com a 
contratação de mais 
coordenadores 
pedagógicos; 

 Contratação de grupos de 
apoio (estagiários); 

 Melhoria da prática 
pedagógica com os 
cursos de formação 
continuada; 

 Ênfase na alfabetização 
dos alunos (aquisição da 
leitura e escrita); 

 EJA – Livros didáticos; 

 Fundamental I: 
construção de uma rotina 
com o PNAIC e estudo da 
alfabetização 
matemática; 

 Ampliação de professores 
com formação de nível 
superior; 

 Ampliado acervo de 
materiais didáticos (livros 
paradidáticos e materiais 
digitais); 

 Trabalho pautado nas 
competências e 
habilidades; 

 Diretrizes Municipais para 
as questões afro- 
indígenas; 

 Construção do PRODEI; 

 Autonomia da escola para 
tomar decisões; 

 Professores especialistas 
para áreas específicas; 

 Organização do trabalho 
pedagógico por ciclos; 

 Municipalização das 
escolas de fundamental 
II. 

• Ampliação do tempo da jornada 
pedagógica; 

• Apresentação/discussão prévia dos 
programas existentes na rede. 
(conhecimento de material, da estrutura, 
etc.); 

• Professor substituto no caso de ausências 
dos profissionais da rede; 

• Manter as ACS Coletivas; 
• Manter reserva técnica do livro didático; 
• Retomar ou implantar programas para 

trabalhar com as tecnologias; 
• Unificar uma estrutura curricular 

municipal definindo os conteúdos a 
serem trabalhados; 

• Possibilitar aos alunos o acesso às 
diversas linguagens (artísticas); 

• Propor reforço em turno oposto; 
• Equipe multidisciplinar nas escolas; 
• Proporcionar Passeios/vivências para que 

os alunos conheçam a sua cidade (aula de 
campo); 

 Focar na avaliação da aprendizagem de 
forma continuada a partir de 
instrumentos internos e externos; 

 Disponibilizar materiais adequados aos 
alunos para a reflexão da leitura e escrita; 

 Viabilizar o acesso ao material impresso e 
instrumentos tecnológicos; 

 Intervenções ajustadas às necessidades 
dos alunos (material flexível à dinâmica 
dos ciclos de aprendizagem); 

 Repensar uma política de alfabetização 
para o Fundamental I tendo em vista os 
índices de reprovação no ciclo; 

 Valorizar as outras disciplinas além de 
Português e Matemática; 

 Investir em ações para a EJA; 

 Reformular os diários de classe (torná-los 
mais funcionais); 

 Assegurar que todas as escolas 
municipais trabalhem com as questões 
afro-indígenas; 

 Assegurar a implementação das ações do 
PRODEI e o alinhamento com o trabalho 
a ser construído coletivamente em 
parceria com o ICEP; 

 Construir uma identidade pedagógica 
para a rede municipal; 

 Garantir a presença de coordenadores 
pedagógicos e especialistas em todas as 
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escolas; 

 Assegurar a distribuição de materiais de 
apoio didático pedagógico em tempo 
hábil e em quantidade suficiente para 
atender a todas as escolas; 

 Assegurar diferentes ambientes de 
aprendizagem em todas as escoas 
(bibliotecas, laboratórios, quadras...); 

 Ampliar as vagas para a Educação Infantil; 

 Alinhamento das concepções; 

 Ter material ajustado que dê suporte aos 
professores para alfabetizar os alunos do 
2º e 3º anos que ainda não aprenderam a 
ler e a escrever; 

 Professor de áreas específicas em todos 
os segmentos; 

 Qualificar o trabalho pedagógico de áreas 
específicas na Educação Infantil; 

 Adequação dos espaços físicos das 
unidades escolares; 

 Regularização da distorção idade série. 
 

Avaliação da 

aprendizagem  

 

 Instrumentos de 
avaliação (Pareceres, 
relatórios); 

 Compreensão da 
avaliação como processo; 

 Devolutiva das avaliações 
externas;  

 Tentativa de 
sistematização, porem 
não obteve êxito; 

 Implantação do PROSA; 

 EJA – Reformulação das 
diretrizes curriculares; 

 Implantação de um 
programa de avaliação 
(avaliações externas); 

 Portifólio; 

 Avaliações Finais; 

 Conselho de Classe. 
 

 Compreender e executar a avaliação 
como processual também nos anos finais 
do ensino fundamental; 

 Reformular os diários de classe; 

 Digitalizar os diários de classe; 

 Devolutiva concomitantes com oficina 
para que os professores possam 
replanejar suas práticas; 

 Retorno das avaliações externas em 
tempo hábil;  

 Estabelecer uma escala numérica em 
consonância com as avaliações externas;  

 Trabalhar com habilidades que sejam 
condizentes com a realidade da clientela 
(dificuldades de aprendizagem, alunos 
trabalhadores...); 

 Dosar a quantidade de conteúdos em 
relação à realidade do aluno; 

 Reduzir o tempo da devolutiva dos 
resultados; 

 Incluir no calendário anual a avaliação do 
PROSA; 

 EJA: dar continuidade as oficinas de 
alfabetização; 

 EJA: reformulação da sistemática de 
avaliação; 

 Reduzir a quantidade e alinhar o 
calendário das avaliações externas 
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(divulgar com antecedência); 

 Assegurar as devolutivas em tempo hábil 
para o planejamento das intervenções. 
(Garantir a mesma qualidade de 
devolutiva entre os diferentes parceiros: 
IQE/CAED); 

 Assegurar condições para implementar a 
recuperação paralela; 

 Alinhar a proposta de avaliação 
(concepção e instrumentos); 

 Reformular as habilidades do diário de 
classe; 

 Alinhar as habilidades do diário de classe 
aos instrumentos de avaliação. 

Formação 

Continuada  

 

 Pacto Nacional Pela 
Educação;  

 Parcerias estabelecidas 
com as universidades 
para cursos de 
especializações; 

 Um novo olhar sobre a 
importância da formação 
e a materialização das 
discussões; 

 Educação Infantil;  

 PRODEI; 

 Fundamental I; 

 Mente Inovadora; 

 Gestar; 

 Geodinâmica; 

 EJA; 

 Formação do Instituto 
Paulo Freire – EJA; 

 PNAIC, IAB ,IAS; 

 AC Coletivo; 

 Aprimoramento 
profissional previsto no 
plano de carreira. 

 Formação continuada focando trabalho 
com conteúdos didáticos das diversas 
áreas do conhecimento; 

 Formação para uso das tecnologias; 

 Formação para professores do quarto e 
quinto anos do Ensino Fundamental; 

 Formação da didática da matemática com 
chancela das universidades; 

 Formação de alfabetizadores; 

 Formação para Educação Infantil; 

 Formação sobre gestão de 
pessoas/liderança para coordenadores e 
gestores; 

 Efetivação do “turismo pedagógico” para 
o diálogo com práticas exitosas do ICEP; 

 A importância da formação continuada 
para professor alfabetizador, em 
especial; 

 Garantir espaço e tempo para a formação 
continuada na dimensão escolar, 
vinculada às demandas da unidade 
escolar; 

 Alinhamento do plano de formação de 
professores com a definição de aspectos 
comuns para toda a rede e específicos 
para cada unidade escolar; 

 Garantir espaço e tempo para a formação 
continuada de coordenadores 
pedagógicos e diretores escolares; 

 Universalizar o acesso às formações por 
segmento e de forma contínua; 

 Alinhar a formação a política e realidade 
da rede; 

 Investir em parcerias na pós-graduação, 
para garantir cotas para a rede; 

 Investir e, formação pedagógica para os 
especialistas; 
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De que forma consideram possível a participação dos professores em todo o processo de 

construção de um projeto pedagógico para a rede municipal de Salvador? 

 Através do Portal; 

 Grupos de trabalhos específicos e direcionados; 

 Participação voluntária (nem escolhida nem importa)  

 Disponibilização de locais adequados para os encontros; 

 Construção de um ambiente virtual para realização de fóruns; 

 Acessibilidade às informações pertinentes ao assunto tratado; 

 Grupos de trabalho fixos de acordo com a realidade da sua comunidade (partindo do 
micro para macro); 

 Participação de forma efetiva dos professores; 

 Encontros freqüentes e planejados para a discussão e construção coletiva com aqueles 
que estão no dia a dia e conhecem a realidade da rede; 

 Pesquisa de Opinião, dados e representatividade; 

 Encontro de regionais. 

 

 

IV. Análise dos dados coletados  

 

A grande maioria dos educadores que participaram dos seminários, mais de 98% trata sobre a 

necessidade de investimento na construção de uma Proposta Curricular que dê unidade ao 

trabalho pedagógico da rede. Todos salientam avanços, mas também reconhecem os enormes 

 Dar continuidade aos programas de 
formação; 

 Estabelecimento de parcerias com 
universidades públicas para assegurar 
aprimoramento para os profissionais da 
rede; 

 Manutenção do AC Coletivo; 

 Formação dos professores para o 
trabalho de inclusão; 

 Ter formação e continuada; 

 Formação através de encontros 
regionalizados, enfatizando as diversas 
áreas específicas, atendendo as 
demandas das escolas; 

 Formação continuada realizada na 
própria escola sobre suas necessidades 
específicas. 
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desafios que a rede municipal possui. Um aspecto positivo muito destacado pelos professores, 

coordenadores e gestores foi em relação às avaliações externas e ao PROSA, visto que 100% 

destes ressaltam o grande investimento da gestão nesta avaliação. Salientaram, contudo que 

os retornos precisam ser mais qualificados e em tempo hábil. Outro aspecto positivo é que a 

maioria das escolas tem coordenador pedagógico, embora fique claro que existe uma 

solicitação intensa em todas as regionais para que todas as escolas possam contar com este 

profissional.  

 

A maioria dos coordenadores salienta que não existe uma prática pedagógica orientada por 

uma diretriz curricular unificada para a rede. Ressalta também que não há na rede uma 

política de avaliação da aprendizagem dos alunos, o que existe são ações de cada escola no 

sentido de avaliar as aprendizagens. Os coordenadores afirmam que os professores realizam 

uma avaliação processual, mas, cada escola estabelece as suas formas.    

O município aderiu a programas federais de formação oferecidos a exemplo do PNAIC. Os 

educadores ouvidos referem-se a esses cursos validando a qualidade da formação oferecida, 

no entanto salientam que a rede precisa implantar a formação continuada da própria rede.  

Interessante notar que a existência de diversos projetos em parceria com outras instituições é 

compreendida como um avanço. Todos são unânimes na constatação de que coexistiram na 

rede de ensino inúmeros projetos e que o desafio é que eles mantenham alguma sinergia com 

a proposta curricular da rede. Além do mais salientam que a forma fragmentada como estes 

projetos chegam na escola não contribui para que a escola e sala de aula avance efetivamente. 

Uma professora afirma: 

  
Já estou cansada de ter formação que é ótima, mas que não me 
ajuda a dar minha aula, que não contribui para eu melhorar minha 
prática. (Professora) 
 

É observável que, embora exista uma impressão geral de que existe na rede municipal práticas 

de formação, salientam que elas tendem a não possibilitar a unidade da prática da sala de 

aula.  Ainda é preciso investimento no desenvolvimento de uma formação continuada focada 

na prática da sala de aula, especialmente de alfabetização e com programas bem estruturados 

na dimensão de uma política formativa interna. 

Muitos educadores dos vários segmentos e funções sinalizaram como muito positiva a boa 

relação dos educadores das escolas com a equipe da Secretaria de educação nesta gestão.  
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Todas as regionais tratam sobre a necessidade de investimento formativo para o coordenador 

pedagógico, diretores escolares e professores do Ciclo II. Nesse âmbito, destacam como 

avanço a formação inicial dos educadores em nível de graduação e pós graduação e apontam o 

desejo de parceria para realização de mestrado e doutorado. 

 

Outra questão reincidente retomada pelos professores é a ausência dos pais na escola. A 

complexidade da relação família/ instituição escolar caracterizada pelos educadores no 

conjunto das reflexões reafirma a necessidade de aprofundamentos sobre como reinventar a 

gestão escolar participativa na qual educadores, pais e comunidade buscam soluções 

colaborativos para os problemas da escola.          

As preocupações, da maioria dos educadores, com os baixos resultados do ensino são 

sintetizadas na voz de uma educadora: 

 

Na minha escola temos turmas com muitos alunos que não sabem ler 

e escrever com competência. Ficamos muito preocupados, mas, sem 

saber o que fazer. (Coordenadora pedagógica) 

 

 

Destaca-se ainda nas vozes dos educadores que a rede municipal carece de diretrizes 

municipais para as práticas de alfabetização nas séries iniciais. A ancoragem teórica e 

metodológica parece não estar clara para todos. O conjunto de depoimentos dos 

coordenadores pedagógicos e professores indica pouca apropriação da didática da 

alfabetização, apesar de questionarem sobre qual o melhor caminho.  

Ficou claro, também neste município, que cada professor realiza o trabalho em sala de aula de 

acordo com as suas crenças e possibilidades e sem uma orientação comum. Uma professora 

afirma: 

 

Aqui temos uma mistura de métodos e cada um vai seguindo como 
pode fazer melhor. Tem horas que tento fazer o que os cursos dizem, 
mas tem horas que eu vejo que não dá certo, não sei se é porque eu 
não sei fazer direito ou se é porque não dá certo mesmo. E a rede não 
tem uma diretriz geral. (Professora) 

 

 

V. Recomendações 
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Na etapa final de cada Seminário Regional, os participantes foram convidados a apresentar as 

sugestões para a qualificação da prática pedagógica e participação na reelaboração das 

Diretrizes Curriculares e elaboração de material pedagógico para apoiar a prática da sala de 

aula. Percebemos que as recomendações são convergentes em todos eles: 

- Construir as Diretrizes curriculares municipais; 

- Construir uma política interna de formação continuada explicitamente definida; 

- Priorizar uma formação prática que ajude “o como ensinar”, ou seja, ter formação que 

ensine como ensinar e não apenas teoria, com subsídios para levar para a sala de aula. 

- Investir na infraestrutura das escolas e na distribuição de material didático com a 

identidade de Salvador; 

- Investir na qualificação do professor alfabetizador para melhorar o nível de letramento 

dos alunos, 

- Avaliar e acompanhar as práticas pedagógicas e os resultados de ensino; 

- Compartilhar metas e monitoramento das aprendizagens dos estudantes; 

  

A partir das várias falas coletadas através desta consulta à rede, emergiram as sugestões para 

o processo de elaboração dos materiais pedagógicos:  

 

 Consideração da realidade concreta das escolas, regionais e rede;  

 Realização de fóruns e seminários; 

 Grupos de trabalhos específicos e direcionados; 

 Participação voluntária; 

 Disponibilização de locais adequados para os encontros; 

 Construção de um ambiente virtual para socialização das experiências das escolas; 

 Realização de fóruns escolares; 

 Acessibilidade às informações e produções dos cadernos pedagógicos; 

 Grupos de trabalho fixos para o processo de elaboração do material pedagógico; 

 Participação de forma efetiva e ampla dos professores; 

 Encontros frequentes e planejados para a discussão e construção coletiva com aqueles 

que estão no dia a dia e conhecem a realidade da rede; 

 Pesquisa de Opinião, dados e representatividade; 

 Encontro de regionais. 
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O depoimento emocionado de uma professora resume bem a força e desejos desta Rede de 

Ensino: 

 

“ Queremos uma Rede que seja uma rede, que tenha uma identidade, 

que fale a mesma língua, que nos identifique e nos orgulhe. 

Desejamos fazer o melhor para nossas crianças! Acreditamos nesta 

proposta e desejamos colaborar, podem contar conosco.” (Professora 

do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Salvador) 

 

Assim, as vozes dos educadores, professores, coordenadores, diretores escolares, 

coordenadores regionais, nos inspiram e nos animam. Temos a convicção inabalável de que a 

fora desta rede será determinante para o sucesso desse Projeto. Visualizamos um marco 

histórico dessa Rede de Ensino, especialmente marcado pelo desejo de construção de um 

ensino cada vez melhor para os filhos e filhas dessa terra chamada Salvador! 

Uma das grandes contribuições desse Projeto será, com certeza, a construção colaborativa a 

partir do olhar de todos, de modo sistêmico e a proposição de ações focadas nos reais 

problemas da rede, das escolas, dos educadores e dos alunos. 
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