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COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA 

 
 

SEMANA PEDAGÓGICA DE 16 A 20 DE JANEIRO DE 2017. 
 

No período de 16 a 20 de Janeiro de 2017, aconteceu a Semana 

Pedagógica desta unidade escolar. No primeiro dia, no período matutino, 

recepcionamos toda a equipe de professores com as boas-vindas da gestora 

Viviania Marques seguidas de café da manhã. Logo após o café da manhã, 

demos início às atividades com exposição de vídeo “Será inútil dizer” e leitura 

de uma oração, direcionada pela professora Ângela. Em seguida, o professor 

Johnathan, com auxílio de violão e acompanhamento de todos, cantou a 

“Oração de São Francisco de Assis”. Dando sequência aos trabalhos, foram 

expostos vídeos com “Oração do Professor” de Gabriel Chalita”; “Você sabe a 

real importância de um professor?”; “Poesia com Braulio Bessa sobre a 

importância do professor;” Vídeo com música “Anjos da Guarda” reforçando a 

importância do professor para a sociedade bem como para futuro da nação.  

Ainda na manhã do dia 16/01, foi apresentado à equipe o vídeo 

institucional com a Secretária de Educação Juventude e Esportes, Wanessa 

Zavarese Sechin, apresentando as orientações pedagógicas para as atividades 

escolares de 2017. Após a exposição do vídeo institucional foi exposto o 

calendário escolar 2017 para apreciação, análise e exposição, utilizando slides, 

das atividades e datas, indicadas pela SEDUC, a serem realizadas e seguidas 

pelas unidades escolares e, ainda, foram expostas e analisadas as estruturas 

curriculares para 2017. Na ocasião a gestora falou sobre a meta que devermos 

alcançar no ano letivo de 2017. 

No período vespertino do dia 16/01 deu-se início a análise, avaliação e 

contribuição sobre o documento referência para elaboração dos planos de 

ensino 2017. 

Os trabalhos da manhã do segundo dia da semana pedagógica: 17/01 

tiveram início com uma oração e uma mensagem de feliz aniversário para a 

gestora com Dona Raimunda e professora Celeste, seguida de dinâmica da 

formiga desenvolvida pela coordenadora Liduína. Prosseguimos as atividades 
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dando sequência à análise, avaliação e contribuição ao documento referência 

para elaboração dos planos de ensino 2017. 

No período vespertino do segundo dia de semana pedagógica 

consolidamos o Documento de Referência para elaboração dos planos de 

ensino 2017. 

Durante todo o dia 18/01 os docentes elaboraram avaliações 

diagnósticas previstas para serem aplicadas nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro do 

ano vigente. 

Na manhã do dia 19/01, quarto dia da Semana Pedagógica, equipe 

gestora fez a apresentação e discussão das Estruturas Curriculares dos 

resultados dos níveis de proficiência da ANA, Prova Brasil e ENEM, 

comparando-os com as avaliações internas de 2016 e, em seguida, foi iniciada 

a revisão das ações do Projeto Político Pedagógico, em consonância com   

metas estabelecidas e as projeções de resultados definidas pelo MEC e 

SEDUC.  O período vespertino do quarto dia de semana pedagógica foi 

dedicado à consolidação do Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual 

Professora Silvandira Sousa Lima e, também, foram apresentados, pela 

coordenadora Liduína, os gráficos de aproveitamento dos alunos por 

ano/série/turma desta unidade escolar, utilizando slides, aos quais a 

gestora tecia as análises. Também foram apresentadas, pela gestora, as 

metas e ações pedagógicas, tais como contrato didático, regimento interno, 

desta UE para o ano de 2017. Também, neste dia, a gestora expôs à 

equipe os passos que nortearão a rotina escolar docente que envolve 

planejamento, hora atividade, diários, rotina da sala de aula, avaliações, 

ausências, livro de ponto, atribuições do professor em sala de aula, 

utilização dos recursos didático-tecnológicos.  

O quinto e último dia da semana pedagógica de 2017, 20/01 foi 

dedicado à organização do horário de aulas de forma a garantir a participação 

do professor com o coordenador pedagógico na hora atividade, para o 

planejamento coletivo priorizando o 9º ano e 3ªsérie do Ensino Médio, as 
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disciplinas consideradas críticas, por áreas de conhecimento; ao 

planejamento e à preparação para acolhida dos alunos no primeiro dia de aula. 
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Araguaína, 20 de janeiro de 2017 
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