
PERCURSOS APPIA – HORIZONTES DA ADOLESCÊNCIA

 



PLANO PEDAGÓGICO REMOTO EMERGENCIAL 
Estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte

 

PPRE  



Equipe envolvida

SMED E DIREs/Mediadores(as)
APPIA Horizontes da Adolescência
Gestores Escolares
Professores(as) 
Professores(as) AEE
Intérpretes de Libras
Articuladores/as de Leitura/ Profissionais da Biblioteca/ Escola Integrada
Centro Pedagógico da UFMG

.               
      



● Potencializar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem na perspectiva da 

formação integral, com atendimento educacional remoto e mediação 

presencial das turmas de 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Educação de Belo Horizonte (RME/BH). 

● Monitorar continuamente as aprendizagens dos(as) estudantes atendidos(as) 

de modo a viabilizar maior intencionalidade das ações pedagógicas.

Objetivos



Público-alvo

● Estudantes matriculados/as do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental na 

RME/BH.



Termo de ciência e adesão
Termo de responsabilidade

Formação do Conselho de 
Classe Permanente 

Conselho de 
Classe 

Permanente

O Conselho de Classe 
Permanente elabora o 

Plano para a etapa

Plano 
Integrado de 

ensino e 
aprendizagem 

Fluxo de ações 

Atendimento pedagógico 
de diretamente vinculado 

ao professor
Protocolo Sanitário

Composição 
das bolhasBusca Ativa 

Acolhida e criação de 
vínculos

Adesão das 
famílias 



Acompanhamento dos agrupamento na mediação presencial

1- Acolhida, criação de vínculo e acompanhamento da frequência.

2- Aplicar o Plano integrado de ensino e aprendizagem - Elaborado  coletivamente e articulado 
para garantir a integração das atividades remotas e presenciais baseado nos Conhecimentos 
Essenciais com referência nos Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagem para a RME/BH 
em Tempos de Pandemia.

3- Acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem.

4- Avaliar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem por meio do diagnóstico e das 
interações e intervenções pedagógicas.



Formação 
Centro Pedagógico UFMG

Conhecimentos Essenciais 
Percursos Curriculares e Trilhas de 
Aprendizagem para a RME/BH em 
Tempos de Pandemia Bases para o 

monitoramento 
do 4º ao 9º ano

Interações pedagógicas
Atividades desenvolvidas em 
2020/2021

Plano Integrado
Elaboração coletiva do Conselho de 
Classe Permanente articulado para 
garantir a integração das atividades 
remotas e presenciais.

Inspiração Pedagógica
Elaboração de materiais / vídeos
Portal da RMED/BH
Indicação de plataformas/sites de 
recursos educacionais

Busca Ativa 
Criação de vínculo e  acolhida.

Avaliação Diagnóstica  



Acompanhamento pedagógico 

Habilidades 
EssenciaisPercursos 

Curriculares e 
Trilhas de 
Aprendizagem 
da RME/BH

Planilhas de 
Acompanhamento 

pedagógico 
sistêmico e 

contínuo 

Aluno/Etapa

Alcançada/ Em 
processo/Não 
alcançada

Não 
trabalhada/ 
Não Avaliada

Planejamento 
Contínuo/ 
Inspiração 
Pedagógica 
(Repositório)

LP, MAT, CIÊ, 
HIS e GEO



Monitoramento das turmas de 

Geração Criativa com as habilidades 

essenciais dentre as propostas no 

Percurso Curricular e Trilhas de 

Aprendizagem para a Rede Municipal 

de Belo Horizonte em Tempos de 

Pandemia - matrizes de 

conhecimentos essência

Estudantes matriculados em 2021 do 4º 

ao 9º ano e Geração Ativa com as 

habilidades essenciais dentre as 

propostas no Percurso Curricular e 

Trilhas de Aprendizagem para a Rede 

Municipal de Belo Horizonte em 

Tempos de Pandemia-matrizes de 

conhecimentos essenciais, por 

disciplina.

Planilha 4º ao 9º ano 
Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História e Geografia

Planilha Geração Criativa

Língua Portuguesa e Matemática





Cronograma

Envio das planilhas diagnóstico inicial geral

20/08 a 23/08/21 - envio das planilhas para 

DIREs/Mediadores(as) das escolas, direções 

Coordenadores Pedagógicos Gerais - CPGs,  que encaminharão para os(as) 
professores(as) por meio de seus e-mails institucionais @edu.pbh.gov.br.

 

Webinários sobre o Sistema de acompanhamento

20/08/21 - Sexta-feira -14:30 - Reunião CPGs e diretores(as)

24/08/21 - Terça-feira 14:30 - Webinário com os(as) professores(as) 
do 4º ao 9º ano.



Preenchimento das planilhas de acompanhamento

Até dia 10/09/2021 - Realizado pelos/as professores/as do agrupamento, sob a 
orientação dos/as CPGs responsáveis pelo envio das planilhas à SMED-BH:

 

Importante: o preenchimento terá como referência as ações pedagógicas realizadas 
com os(as) estudantes em 2020 e 2021.

 

ATENÇÃO: O primeiro preenchimento encerra a edição em 10/09, a partir desta data 
não será mais possível a edição das planilhas.



Consolidação dos dados e devolutiva às escolas – equipe Appia 2

 

De 13/09 a 24/09/21 - A equipe Appia 2 da SMED fará a consolidação dos dados das 
planilhas de monitoramento.

 

 



Avaliação Diagnóstica Sistêmica  

 Agosto a Dezembro de 2021:

● Elaboração de avaliação diagnóstica sistêmica, no âmbito da Rede Municipal de 
Educação - RME/BH, para cada ano de escolaridade.

● Aplicação de avaliação diagnóstica sistêmica de Língua Portuguesa e Matemática e 
Ciências no âmbito da Rede Municipal de Educação - RME/BH, para cada ano de 
escolaridade.

● Aplicação de avaliação diagnóstica sistêmica Geografia e História, no âmbito da Rede 
Municipal de Educação - RME/BH, para cada ano de escolaridade

● Aplicação de avaliação diagnóstica sistêmica Arte, Educação Física e Língua 
Estrangeira, no âmbito da Rede Municipal de Educação - RME/BH, para cada ano de 
escolaridade



                        

Agradecemos a atenção de todos e 

nos colocamos à disposição para esclarecimentos. 

  Contato: ppre.smed@edu.pbh.gov.br 

        

                            

           

      

PLANO PEDAGÓGICO REMOTO EMERGENCIAL 


