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Apresentação

O presente documento foi construído para or-
ganizarmos os procedimentos do Projeto de Apoio 
Pedagógico - PAP em 2020. Esse ano, vamos apro-
fundar os estudos em relação ao acompanhamento 
das aprendizagens dos estudantes com dificulda-
des, ao Currículo da Cidade e à articulação entre os 
Componentes Curriculares. 

Apresentaremos os prazos e processos que 
serão realizados ao longo do ano letivo, tais como: 
orientações para a construção dos agrupamentos, re-
tomada das cartas para o início do projeto, orienta-
ções para a construção do planejamento, orientações 
para o preenchimento e entrega das informações do 
Encaminhamento e do Acompanhamento, e infor-
mações sobre a construção dos relatórios semestrais.

Acreditamos que, ao anteciparmos 
esse cronograma, podemos sanar dúvi-
das e construir nossos planejamentos 
com mais segurança e qualidade 
para auxiliar ainda mais nossos 
estudantes do PAP na cons-
trução do conhecimento.



4 Orientações para a construção  
dos Agrupamentos

O trabalho do PAP, assim como o Currículo da Cidade, está 
pautado em três princípios: Educação Integral, Educação Inclusiva 
e Equidade. Portanto, é preciso considerar o trabalho pedagógico, 
a intervenção com esses estudantes respeitando suas diversidades e 
compreendendo que todo agrupamento será heterogêneo, conside-
rando as dificuldades apresentadas. 

A compreensão das especificidades de cada estudante é es-
sencial para que todas as crianças e adolescentes participantes des-
se projeto tenham seus direitos de aprender e se desenvolver inte-
gralmente garantidos. 

As Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: Re-
cuperação de Aprendizagens (p.29-30) e a IN n. 32/2019, nos 
subsidiam nessa organização com alguns elementos que devem 
ser considerados:

• as dificuldades de aprendizagem contidas nos encaminha-
mentos realizados pelos professores das turmas regulares;

• as informações referentes ao desempenho dos estudantes 
na Sondagem e na Prova São Paulo;

•  as faixas etárias e o Ciclo de Aprendizagem/ano em que os 
estudantes se encontram;

• os horários das aulas regulares dos estudantes.

Além das informações sobre as dificuldades dos estudan-
tes presentes no encaminhamento o(a) docente do PAP também 
deve realizar outras atividades que confirmem ou não os indí-
cios apontados nos encaminhamentos. Essas atividades preci-
sam estar condizentes com os Objetivos de Aprendizagem e 



5Desenvolvimento elencados para o PAP, presentes no Encami-
nhamento e Acompanhamento.

Ressaltamos também a importância de ter como participan-
tes desse projeto os estudantes que foram retidos e aprovados pelo 
conselho em 2019, para que possam ter mais uma oportunidade de 
aprendizagem.

Ao analisar conjuntamente todas as informações já citadas, e 
com o apoio da Equipe Gestora, acreditamos que se tornará amena 
a tarefa de construir um grupo de estudantes que seja respeitado 
em suas diversidades e que tenha a oportunidade de estar com co-
legas e um(a) docente que vai lhe ajudar a construir conhecimento, 
utilizando-se de estratégias diversas.

Cartas para iniciar o projeto

Nas Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: Recupe-
ração de Aprendizagens (p. 22-26) foram apresentadas três cartas 
para os colaboradores responsáveis pela realização desse Projeto. 

Temos uma carta destinada aos responsáveis/familiares pelo 
estudante convocado para participar do PAP, que relata a importân-
cia da parceria e presença desses, em seu processo de aprendizagem. 

A segunda carta é para o(a) professor(a) do PAP, profissio-
nal que escolheu atuar com as crianças e adolescentes que estão 
precisando de estratégias didáticas diferenciadas e criativas para 
construírem o conhecimento.

A terceira carta é um lembrete do compromisso e 
da parceria que deve existir entre o(a) profissional do 
PAP e toda Equipe Docente e Gestora, legitiman-
do o compromisso de todos por uma educação 
de qualidade.



6 O trajeto da recuperação de aprendizagens dos estudantes é 
um percurso repleto de obstáculos visíveis e ocultos, que apenas 
com o trabalho coletivo de profissionais e responsáveis/familiares 
engajados em um mesmo propósito é capaz de contribuir para os 
avanços dos estudantes.

Planejamento

Nas Orientações Curriculares do Currículo da Cidade: Re-
cuperação de Aprendizagens (p. 30-31) estão informações impres-
cindíveis sobre o que o planejamento do PAP não pode deixar de 
contemplar, independentemente da especificidade do agrupamen-
to, pois são elementos estruturantes. Alguns deles são:

• articulação entre os Componentes de Língua Portuguesa e 
Matemática;

• articulação entre os três princípios do Currículo da Cidade: 
Educação Integral, Educação Inclusiva e Equidade;

• referência constante à Matriz de Saberes e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável;

• intervenção constante e pontual para que o estudante apren-
da a ler, escrever e resolver problemas (essência do PAP).

Toda e qualquer proposta do PAP, independentemente da 
sua modalidade organizativa (sequência de atividades, projeto di-
dático ou atividades independentes), deve conter como elementos 
principais a leitura, a escrita e a resolução de problemas, pois são 
essas habilidades que os estudantes precisam fortalecer e conquis-
tar para sanar suas dificuldades de aprendizagem. 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - UNESCO

PENSAMENTO 
CIENTÍFICO, CRÍTICO 

E CRIATIVO

MATRIZ DE SABERES
Secretaria Municipal 
de Educação - SP

RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS

COMUNICAÇÃO

AUTOCONHECIMENTO 
E AUTOCUIDADO

AUTONOMIA 
E DETERMINAÇÃO

ABERTURA 
À DIVERSIDADE

RESPONSABILIDADE 
E PARTICIPAÇÃO

EMPATIA E 
COLABORAÇÃO

REPERTÓRIO 
CULTURAL

Saber: Acessar, selecionar e 
organizar o conhecimento com 
curiosidade, ludicidade, 
pensamento cientí�co, 
crítico e criativo;

Saber: Descobrir possibilidades 
diferentes, brincar, avaliar e 
gerenciar experiências vividas, ter 
ideias originais e criar soluções, 
problemas e perguntas, sendo 
sujeitos de sua aprendizagem e de 
seu desenvolvimento; interagindo 
com adultos/pares/meio;

Saber: Utilizar as múltiplas 
linguagens,  como: verbal, 
verbo-visual, corporal,  multimodal, 
brincadeira, artística, matemática, 
cientí�ca, Libras,  tecnológica e digital 
para expressar-se,  partilhar 
informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo;

Saber: Conhecer e cuidar de seu 
corpo, sua mente, suas emoções, 
suas aspirações e seu bem-estar 
e ter autocrítica; 

Saber: Criar, escolher e recriar 
estratégias, organizar-se, brincar, 
de�nir metas e perseverar para 
alcançar seus objetivos;

Saber: Abrir-se ao novo,  
respeitar e valorizar diferenças  

e acolher a diversidade;

Saber: Reconhecer e exercer direitos e 
deveres, tomar decisões éticas e responsáveis 

para consigo, o outro e o planeta, 
desenvolvendo o protagonismo,  a brincadeira 
e o direito de fazer escolhas, expressando seus 

interesses, hipóteses, preferências, etc.;

Saber: Considerar a perspectiva e os 
sentimentos do outro, colaborar com os 

demais e tomar decisões coletivas; 
valorizando e respeitando  as diferenças 

que constituem os sujeitos, brincar e 
interagir/relacionar-se com o outro;

Saber: Desenvolver repertório cultural e 
senso estético para reconhecer, valorizar 

e fruir as diversas identidades e 
manifestações artísticas e culturais, 

brincar e participar de práticas 
diversi�cadas de produção 

sociocultural;

Relembramos a seguir a Matriz de Saberes e as ODs:



8 Relatório semestral

Assim como os relatórios de Encaminhamento e Acompa-
nhamento, o relatório semestral compõe a documentação pedagó-
gica do PAP.

Esse documento possibilita um registro qualitativo em que 
as questões mais específicas de aprendizagem dos estudantes pos-
sam ser contempladas mais detalhadamente.

A construção do relato é processual, portanto sua elaboração 
pode acontecer ao longo do semestre.

Em 2020, o relatório semestral também estará disponível no 
Novo-SGP. O período de preenchimento será: junho e novembro. 

Os itens para preenchimento do relatório semestral perma-
necem os mesmos dos anos anteriores: 

•  histórico do estudante (trajetória do estudante, reprova-
ções, faltas, acompanhamento das aprendizagens);

•  dificuldades apresentadas inicialmente; 

•  encaminhamentos realizados; 

•  avanços observados; 

•  outras informações.



9Orientações para o Encaminhamento e 
o Acompanhamento das Aprendizagens 
dos Estudantes do PAP

Após três anos de construção democrática e amplamente 
colaborativa, todas as instâncias profissionais envolvidas direta-
mente com o PAP elaboraram um documento único para o En-
caminhamento e Acompanhamento dos estudantes com dificul-
dades de aprendizagem. 

Esse documento conta com os eixos e Objetivos de Apren-
dizagem e Desenvolvimento - OADs do Currículo da Cidade que 
consideramos serem primordiais para a construção do conheci-
mento e que estão profundamente envolvidos com a construção 
das habilidades de leitura, escrita e resolução de problemas. A 
grande motivação para agregarmos os OADs no fazer do PAP foi 
reconhecer que esse Projeto não é uma modalidade a parte das de-
mais propostas nas Unidades Educacionais, mas, sim, uma oportu-
nidade diferenciada, flexível e coerente com o Currículo da Cidade. 

O registro dos procedimentos de Encaminhamento e de 
Acompanhamento passou por muitas alterações ao longo dos úl-
timos três anos, mas, com a dedicação de todos(as) os(as) envolvi-
dos(as), chegamos a uma estrutura sólida e amplamente compreen-
dida. Com os dados entregues, por meio de uma planilha ao final 
de 2019, foi perceptível o envolvimento de todos para a consolida-
ção desse procedimento.

A partir de 2020, esse procedimento será realizado no 
Novo-SGP, em uma aba específica para os(as) professo-
res(as) que têm suas aulas atribuídas no Projeto de Apoio 
Pedagógico - Recuperação de Aprendizagens. O No-
vo-SGP está em fase de implementação e apresenta 
uma estrutura mais robusta e segura, na qual aspi-



10 ra otimizar o tempo dos profissionais envolvidos no acompanha-
mento das aprendizagens dos estudantes e ter informações mais 
consistentes, a fim de oferecer, por meio da análise dos dados, a 
possibilidade do replanejamento de ações para com os estudantes. 

O sistema estará disponível assim que os estudantes estive-
rem matriculados na grade do EOL (Projeto de Apoio Pedagógico 
- Recuperação de Aprendizagens). 

A seguir, apresentamos o passo a passo para o preenchimen-
to do Encaminhamento e Acompanhamento no sistema e o crono-
grama previsto para a digitação.

Conforme as formações de 2019, os Objetivos de Aprendi-
zagem e Desenvolvimento tanto para o Encaminhamento como 
para o Acompanhamento serão os mesmos. O que irá diferir um 
relatório de outro é que na opção Encaminhamento teremos mais 
três informações: 

• se o estudante é ou não atendido pelo AEE;

• se ele é ou não atendido pelo NAAPA;

• o parecer conclusivo feito pelo(a) professor(a) no ano anterior. 

O relatório de Acompanhamento terá como diferencial o item 
sobre a frequência do estudante no Projeto ao longo do semestre.

Alertamos que:

Em caso de instabilidade do sistema, os(as) profissionais 
envolvidos(as) serão orientados(as) sobre os procedimentos 
alternativos. 



11Preenchimento dos Relatórios de  
Encaminhamento e Acompanhamento  
no Sistema

1. Acesse o Novo-SGP com seu login e senha. Verifique se 
o seu perfil é o “PAP” e selecione a turma que você deseja 
iniciar a digitação:

2. Após escolher a turma, clique na palavra “Relatórios”:



12 3. Escolha a opção “Preenchimento”

4. Selecione o período que deseja para colocar as informa-
ções: Encaminhamento, Acompanhamento 1º semestre ou 
Acompanhamento 2º semestre:

 



135. Após selecionar o período, aparecerá a lista de estudantes 
da turma escolhida e os itens para preenchimento. Para ir de 
um item para o outro, você poderá clicar nas bolinhas ou no 
botão “próximo”. Ao clicar no botão “próximo”, as infor-
mações selecionadas serão salvas. Também é possível salvar 
o conteúdo clicando no botão “salvar” que fica habilitado 
quando você inicia o preenchimento.



14 6. Após o preenchimento, você pode conferir os dados di-
gitados organizados em “resumo” ou “gráficos”. Nessa aba, 
você deverá selecionar se deseja ver os dados específicos de 
alguma turma, específicos de um Ciclo ou os dados conso-
lidados de todos os estudantes participantes do PAP. Não 
esqueça de selecionar o período: Encaminhamento, Acom-
panhamento 1º semestre ou Acompanhamento 2º semestre.



157. Os gráficos são dinâmicos e cada item possui o gráfico 
de quantidades e o gráfico de porcentagem. As informa-
ções aparecerão organizadas de acordo com o ano regular 
dos estudantes.

 



16 Os períodos de preenchimento do Encaminhamento e 
Acompanhamento serão:

PERÍODO  ABERTURA  FECHAMENTO

Encaminhamento  02/03/2020  20/04/2020

Acompanhamento 
1º semestre

 04/05/2020  30/06/2020

Acompanhamento  
2º semestre

 01/10/2020  30/11/2020

Esses são os informes para o Projeto de Apoio Pedagógico - 
Recuperação de Aprendizagens 2020.

A cada formação mensal, em sua DIPED, os profissionais 
envolvidos com o Projeto serão comunicados de informações adi-
cionais ou alterações. 

A Equipe de Formadores do PAP deseja a todos um ótimo 
ano letivo, com muitas conquistas!
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