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A Secretaria de Educação e a Universidade Aberta do Bra-
sil – polo Itapevi, em parceria com o Instituto de Psicologia 
da USP, elaborou um plano estruturado de atividades de For-
mação Continuada Pedagógica, denominado FOR+Pro, que 
será desenvolvido nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPC) dos próximos meses. 

Com o objetivo de verificar o nível de aprendizado dos alunos do 
Pré II, a coordenação pedagógica do CEMEB Carlos Drummond de An-
drade realizou uma sondagem diagnóstica com a turma. 

Durante a sondagem, cada criança teve a oportunidade de de-
monstrar seus conhecimentos em relação às cores primárias, citando 
seus respectivos nomes de forma oral e escrita. Os alunos também 
fizeram o registro de números e participaram de um ditado composto 
por palavras do contexto infantil.   

Todos os alunos passaram pelo processo de avaliação diagnóstica 
com o seu professor e também com o coordenador, que realizaram a 
sondagem em momentos diferentes. “Nós deixamos a criança à vonta-
de e explicamos que não era uma prova e que ela não precisava ficar 
com medo de errar”, conta a coordenadora.  Além do Pré II, a sonda-
gem também foi realizada com as turmas de Pré I e Maternal, de acor-
do com a expectativa de aprendizagem de cada série. 

A coordenadora da unidade explica que a avaliação serve para 
identificar as principais dificuldades dos alunos e, com base nos re-
sultados, desenvolver práticas pedagógicas que auxiliam na aprendi-
zagem e letramento.  A escola informa ainda que a sondagem é rea-
lizada bimestralmente para comparar a evolução dos alunos em cada 
período e nortear o trabalho do professor em sala de aula. 

CEMEB Carlos Drummond 
de Andrade realiza sondagem

 pedagógica com alunos 
da Educação Infantil

Este programa tem como objetivo orientar e subsidiar as 
equipes de gestão e professores das escolas municipais de 
ciclo I, contribuindo para a consolidação das práticas peda-
gógicas previstas pela Secretaria de Educação, a fim de aper-
feiçoar os indicadores de aprendizagem dos alunos e dos do-
centes, com vistas às avaliações para qualificação e evolução 
profissional.

De acordo com a Secretaria de Educação, o curso será apli-
cado em oito módulos e abordará simultaneamente três eixos. 
O primeiro traz as teorias político-pedagógicas, envolvendo 
todos os professores em reflexões sobre conceitos considera-
dos essenciais a prática docente. O segundo, de caráter mais 
prático e específico, visa à apresentação e elaboração coletiva 
de situações de aprendizagens e de situações de avaliação. 
Já o terceiro será dedicado à atuação docente no âmbito das 
relações interpessoais, tanto na gestão da sala de aula quanto 
nas relações entre pares e com a comunidade. 

Na manhã desta quarta-feira (09), cerca de 50 coorde-
nadores participaram da aula inaugural, realizada no audi-
tório da Secretaria de Educação, para conhecer o sistema 
virtual Moodle, plataforma onde os estudos já estão dispo-
nibilizados. 


