


Volta às aulas e Matrizes de 
Referência

2022



Volta às 
aulas!!

- presencialidade

- organização em 
bimestres

- continuum curricular



 Pontos de atenção:

➢ Atualização do plano de Ação Pedagógica Complementar
➢ Planejamento do acolhimento dos estudantes no retorno à 

Escola
➢ Avaliações diagnósticas
➢ Retomada de aprendizagens
➢ Avaliações de aprendizagens
➢ Reforço e/ou retomada



 Plano de Ação Pedagógica Complementar

➢ Plano de 2021 precisa ser atualizado.

➢ O plano 2022 será constituído conforme previsto na  Nota Pública 
CEEd/RS Nº 001, de 23 de novembro de 2021

➢ Sobre os protocolos sanitários a SES emitiu em 31 de janeiro uma Nota 
Informativa (nº 38 CEVS/SES-RS)

➢ O modelo de documento será disponibilizado em breve.



    14/03 a 01/04 

Retomada de 
aprendizagens

Março a Abril

11/04 a 05/05

Recuperação e/ou 
reforço das 

aprendizagens

Abril a Maio

  23/02 a 11/03

Avaliação Diagnóstica de entrada - 
CAED (LP e MAt)

Avaliações dos demais 
componentes

Fevereiro e Março

04 a 08

Avaliação das 
aprendizagens

Abril

21 e 22

Acolhimento dos 
estudantes

Fevereiro

 Calendário do 1º bimestre



Acolhimento

21 e 22

Acolhimento dos 
estudantes

Fevereiro
- planejamento sob responsabilidade da Equipe 

Diretiva e Pedagógica da Escola

- Propor dinâmicas de acolhimento 
considerando aspectos específicos da 
comunidade escolar

- Orientadoras/es: o desenvolvimento das 
competências sócio-emocionais deve 
começar aqui.

- Supervisoras/es: os professores precisam estar 
envolvidos no acolhimento aos alunos, é uma 
oportunidade de aproximação e 
criação/reafirmação de vínculos.



Avaliações diagnósticas

  23/02 a 11/03

Avaliação Diagnóstica de entrada - 
CAED (LP e MAt)

Avaliações dos demais componentes

Fevereiro e Março

- na Matriz de referência 2022 estarão indicadas as 
habilidades essenciais do ano anterior para que o 
professor utilize no diagnóstico;

- todos os componentes devem realizar o diagnóstico, 
LP e MAT tem uma ferramenta a mais que são as 
avaliações CAED.

- Orientadoras/es: atenção as transições de segmento 
(principalmente 9º ano para 1º EM); rotina de 
estudos e organização são temas importantes nesse 
momento..

- Supervisoras/es: monitoramento da avaliação 
diagnóstica; acompanhar os instrumentos e os 
diagnósticos dos professores; plataforma FOCO 
Escola.



A matriz de referência para o Ensino 
Fundamental e Médio é o documento que 
aponta as habilidades essenciais a serem 

desenvolvidas em cada ano e etapa ao longo 
do ano letivo de 2022.

O que é a Matriz de Referência?

 



Origem da Matriz de Referência:
 Contexto pandêmico.

 Flexibilização Curricular:

Aprendizagens essenciais;

Habilidades estruturantes;

Recomposição das aprendizagens.



Arquitetura para 2022:

* versão preliminar



Arquitetura para 2022:

* versão preliminar



Arquitetura para 2022:

* versão preliminar



Transversalidades:



Retomada de aprendizagens

    14/03 a 01/04 

Retomada de aprendizagens

Março a Abril
- a partir do diagnóstico os professores planejam 

experiências de aprendizagem que possam retomar 
as habilidades necessárias.

- elaborar as melhores estratégias para cada turma

- Orientadoras/es: atenção as transições de segmento 
(principalmente 9º ano para 1º EM); rotina de 
estudos e organização são temas importantes nesse 
momento..

- Supervisoras/es: garantir que os planejamentos dos 
professores tenham como foco o desenvolvimento 
de habilidades.



Sobre o planejamento com foco no 
desenvolvimento de habilidades:
➢ As habilidades da BNCC e do RCG são objetivos de aprendizagem 

amplos; 

➢ Cada aula deve ter um objetivo de aprendizagem restrito e a 
progressão dos objetivos deve ir aprofundando a complexidade de 
compreensões sobre o objeto, indo em direção à habilidade;

➢ As atividades propostas pelo professor devem mobilizar os alunos em 
direção ao objetivo e devem auxiliar o professor a observar se a 
aprendizagem está ocorrendo.

➢ A Matriz Referência de 2022 aponta as habilidades a serem priorizadas 
nesse contexto excepcional, com uma progressão de aprendizagens, e 
cabe ao professor a seleção de estratégias para alcançar a habilidade.



Quais as principais características de práticas 
focadas no desenvolvimento de habilidades?

➢ partem da habilidade para os objetivos de aprendizagem;

➢ os objetivos têm foco na aprendizagem, consideram o aprendiz 
como protagonista da construção de seu conhecimento

➢ propõe atividades com intencionalidade pedagógica, ou seja, o 
professor deve planejar as atividades com foco no objetivo de 
aprendizagem

➢ o papel do professor é de apoiar o aprendiz na construção de sua 
aprendizagem



Avaliação das aprendizagens

04 a 08

Avaliação das aprendizagens

Abril

- Após a retomada é importante para verificar se as estratégias 
obtiveram bons resultados.

- Nesse momento os professores avaliam o desenvolvimento 
das aprendizagens da retomada e decidem qual caminho 
seguir: reforçar as aprendizagens ou seguir para o 
desenvolvimento das habilidades do ano corrente (que já 
estão apontadas na Matriz também).

- Nas transições de segmento, é necessário que as 
aprendizagens essenciais do ano anterior estejam bem 
consolidadas.

- Orientadoras/es: acompanhar a construção de instrumentos 
avaliativos adequados a todos alunos e alunas

- Supervisoras/es: garantir que os instrumentos de avaliação 
selecionados pelos professores tenham como foco verificar o 
desenvolvimento de habilidades.



Recuperação e/ou reforço das 
aprendizagens

11/04 a 05/05

Recuperação e/ou reforço 
das aprendizagens

Abril a Maio - a partir da avaliação de aprendizagens os 
professores planejam experiências de 
aprendizagem que possam retomar ou 
reforçar as habilidades necessárias. E 
podem também iniciar o trabalho do ano 
corrente.

- Orientadoras/es: retomar com alunos e 
alunas a rotina de estudos e organização. 

- Supervisoras/es: garantir que os 
planejamentos dos professores tenham 
como foco o desenvolvimento de 
habilidades.



Agradecemos sua participação 
até o momento!

Bom retorno a todas e todos!!


