
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO: 

1º PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DE 2017 

 

A equipe pedagógica da Diretoria Regional de Educação de Araguaína reuniu-se nessa quinta-feira 

para estudar os documentos norteadores e orientadores para o Planejamento Pedagógico a ser trabalhado nas 

Unidades Escolares da Rede Estadual no decorrer do ano letivo. O momento propiciou a leitura, análise e 

discussões dos documentos norteadores do trabalho pedagógico, encaminhados pela SEDUC. 

FOTO 1: Técnicos da DRE de Araguaína em estudo dos documentos norteadores e orientadores para o 1º Planejamento 

Pedagógico de 2017. 

 

                                                                                                                                                                                    

O 1º Planejamento Pedagógico do ano letivo de 2017 foi acompanhado por todos os técnicos da Assessoria 

Pedagógica da Regional de Educação de Araguaína e pela Diretora Regional de Educação Maria Florismar 

do Espirito Santo. 



                       

FOTO 2: Diretora regional Maria Florismar acompanhando o planejamento pedagógico. 

O trabalho teve como objetivo contribuir com as equipes das escolas nos estudos e aprimoramento do 

planejamento com foco no Realinhamento de Conteúdos não aprendidos e nas Matrizes de Referências de 

conteúdos para o ano letivo de 2017. As atividades nortearão o trabalho docente proporcionando a eficácia 

no processo de ensino e aprendizagem. A equipe escolar está otimista e consciente do desafio de metas a 

serem alcançadas e empenhadas em realizar um acompanhamento sistematizado, sobretudo, aos alunos que 

demonstrarem dificuldades nos conteúdos não aprendidos.  

 

  

Foto 3: Vídeo da secretária Wanessa Zavarese.                               Foto 4: Orientações à equipe escolar. 

O dia de planejamento iniciou com o vídeo da secretária de educação do estado do Tocantins 

Wanessa Zavarese e também com repasses e orientações à equipe de como deveria ser a sistematização do 

planejamento para o ano de 2017. 

O estudo também contou com a presença dos estagiários das licenciaturas do Campus da 

Universidade Federal do Tocantins, objetivando esclarecer e envolvê-los de forma efetiva na sistemática 

pedagógica de atividades, no momento de estágio na escola. 



                                                                                               
Foto 5: Planejamento pedagógico com a presença de estagiários das licenciaturas da UFT. 

Na continuidade dos trabalhos na escola às equipes foram divididas por área do conhecimento para 

realizarem os seus planejamentos. 

     

Foto 6: Planejamento por área do conhecimento. 

  

Considerando todo o trabalho realizado desde o dia de ontem até a conclusão das atividades 

executadas nas unidades escolares, verificou-se um grande avanço na organização do Planejamento 

Pedagógico onde foi priorizado o trabalho de competências e habilidades para os estudantes, assim como a 

revisão de lacunas de aprendizagem deixadas ao longo dos anos. Acreditamos que alcançaremos êxitos no 

trabalho a ser desenvolvido durante esse ano letivo de 2017 e como consequência o alcance das metas 

projetadas. Foi realizado o planejamento pedagógico em 19 unidades escolares da sede e acreditamos que 27 

unidades escolares dos munícipios jurisdicionadas a esta regional estiveram realizando o 1º Planejamento 

Pedagógico de 2017  no dia de hoje, de acordo às orientações encaminhadas via e-mail e por telefone. 

 

Francisca Veronica Feitosa Andradre 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
 


