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PROGRAMA ALFABETIZAR EM TEMPO – CORREÇÃO DE FLUXO – 

PAT1cf I, II, III E IV2 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Uma das maiores questões a desafiar o sistema educacional na Educação Básica é a 

construção de uma escola pública que garanta ensino de excelência para todos e no qual todos 

aprendam, superando a dicotomia entre democratização e qualidade em educação. Esta 

construção passa, necessariamente, pela sala de aula, “lócus” do conhecimento, espaço-tempo 

privilegiado de se aprender a ler, escrever, falar, somar, subtrair e pensar criticamente a 

sociedade. 

Em 2009 uma das primeiras ações da atual administração municipal de Ipatinga, foi 

diagnosticar o número de alunos do primeiro e segundo ciclos não alfabetizados e 

alfabetizados com defasagem. Foram diagnosticados 8.232 alunos, sendo que deste total, 

2.194 não estavam alfabetizados e 1.083 alfabetizados com defasagem. Com o objetivo de 

sanar essa defasagem, a Secretaria Municipal de Educação buscou parceria com o Ministério 

da Educação que por sua vez ofereceu o “Programa alfa e Beto de Alfabetização”. 

Em 2010 foram atendidos pelo Programa Alfa e Beto, 2.194 alunos organizados em 

103 turmas de PAT1 I – Alfabetização e 1.083 alunos organizados em 45 turmas de PAT1 II – 

correção de fluxo e aprendizagem.  

Foram atendidos em 2011, 368 alunos, não alfabetizados, organizados em 14 turmas 

de PAT1 I e 400 alunos alfabetizados com defasagem em 17 turmas de PAT1 II, o que 

significa uma redução de 76,5% do número de alunos atendidos inicialmente. 

Em 2012 serão atendidos 88 alunos alfabetizados em defasagem idade/ano de 

escolaridade, organizados em 5 turmas de PAT1 II. 

A inexistência de demanda para o PAT1 I e o reduzido número de alunos atendidos no 

PAT1 II em 2012 não significa que todos os alunos estão alfabetizados até os 8 anos e nem 

todos os alunos superaram suas defasagens, pois existe uma porcentagem de alunos que 

necessitam de um tempo maior e são acompanhados através de um Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI). 

                                                        
2 Adaptação do PROJETO “ACELERAR PARA VENCER” – PAV – GOVERNO DE MG 
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Visando a ampliação do Programa, no final de 2011, a coordenação do CENFOP 

solicitou às escolas um levantamento do número de alunos com distorção idade/ano de 

escolaridade. Com esse levantamento detectamos, nas dezessete escolas que atendem do 6º ao 

9º ano, um elevado número de alunos em defasagem escolar. No terceiro ciclo, um número de 

115 alunos com distorção de um ano e 521 alunos com distorção de dois anos ou mais. No 

quarto ciclo, 137 alunos com distorção de um ano e 429 alunos com distorção de dois anos ou 

mais. Totalizando 1202 alunos com necessidade de correção de fluxo. 

A Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga, alicerçada no compromisso de 

atender aos alunos com distorção idade/ano de escolaridade, matriculados nas escolas de sua 

rede; propõe a ampliação do Programa Alfabetizar em Tempo (PAT) como um de seus 

projetos estruturadores que objetiva a correção de fluxo e melhoria do desempenho do aluno, 

a ser implementado, no ano de 2012, nas dezessete escolas da rede municipal que atendem do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

É uma estratégia de intervenção pedagógica, cuja metodologia alternativa objetiva 

sanar lacunas da aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos, possibilitando a todos a 

recuperação do tempo perdido ao longo de sua trajetória escolar. Como consequência destas 

ações, espera-se corrigir o fluxo, superando a questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto 

na desigualdade social, quanto em mecanismos internos à escola. 

Com o objetivo de atender a essa demanda, propomos a ampliação do Programa 

Alfabetizar em Tempo (PAT I e II) para Programa Alfabetizar em Tempo - Correção de 

Fluxo: PAT1cf I, II, III e IV. 

A convicção da Secretaria Municipal de Educação é de que não basta universalizar o 

ingresso de toda criança na escola, mas é preciso garantir o envolvimento de todos para que a 

qualidade pedagógica abarque todas as diferentes necessidades, assim primando pelo eterno 

processo de inclusão social, diminuindo as desigualdades sociais. Para tanto, é fundamental 

garantir que toda criança aprenda a ler e escrever até os oito anos de idade, ampliando esse 

conhecimento nos anos vindouros, ponto de partida para corrigirmos e evitarmos que os 

educandos apresentem defasagens de aprendizagem e distorção idade/ano de escolaridade. 

Para atingir esse objetivo, a escola fará uma transformação em seu modo de agir, 

garantindo que todos os alunos a que ela tem acesso, nela permaneçam, aprendam e sejam 

incluídos. A sequência de ações proposta para alcançar tais objetivos prima pela renovação, 

na escola, de variáveis como gestão democrática, elaboração de Projeto Pedagógico, relações 

com o meio social, econômico e cultural, metodologia de ensino, rotinas de trabalho, 
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frequência dos alunos e professores, avaliação de desempenho dos alunos e profissionais e a 

formação continuada dos educadores. São desafios que, para serem superados, pressupõem a 

soma de esforços, competências e habilidades dos que compõem a Secretaria Municipal de 

Educação, da Equipe Diretiva das escolas, da família e, sobretudo, daqueles que, na sala de 

aula, são mediadores entre o sujeito e o conhecimento, alicerçado em aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Este documento apresenta os pressupostos, fundamentos, objetivos, metas, 

organização didático-pedagógica, metodologia e as estratégias de trabalho essenciais à 

implementação do programa nas escolas municipais que atendem aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Não é um documento acabado, pois, com certeza, as ideias nele contidas serão 

complementadas e enriquecidas pelas ideias e experiências dos educadores comprometidos 

com o sucesso de todos os alunos.  

Realizar um bom trabalho pedagógico nas salas de aula, no contato direto 

professor/aluno, sempre foi um dos grandes desafios para os educadores. Naturalmente, são 

vários os fatores que condicionam a prática docente, desde os problemas gerais da sociedade 

até aqueles relacionados à estrutura e funcionamento da escola, passando pelos diretamente 

ligados à carreira e à formação dos professores. 

Ao lado destas dificuldades naturais, ganhou força em tempos recentes uma percepção 

estereotipada de alguns educadores sobre os alunos que frequentam as escolas públicas e que 

têm sido, com frequência, alvo de expressões genéricas: “os alunos são fracos”, “estão 

despreparados”, “são desinteressados”, “não querem nada”. Como corolário dessa percepção, 

o próprio aluno acaba sendo percebido como o principal responsável pelo seu fracasso 

escolar, quando na realidade é muito mais uma vítima. 

Esta percepção, disseminada em boa parte das escolas, tem interferido negativamente 

na relação pedagógica e é indispensável que ela seja superada e que em seu lugar a escola 

assuma a ideia de que são justamente estes os alunos que mais precisam de uma boa 

formação, de um ensino que se constitua em instrumental básico de autonomia na prática 

social. Estes alunos deverão ser percebidos como crianças, adolescentes e jovens que têm 

direito a um ensino mais produtivo e significativo, para que resgatem a autoestima e a 

confiança em si e em suas potencialidades.  

A estratégia pedagógica de correção de fluxo, consolidada neste programa, visa, 

sobretudo, assegurar ao aluno do Ensino Fundamental a oportunidade de reestruturar sua 
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aprendizagem, com qualidade, contribuindo para a elevação de sua autoestima e influindo, de 

forma indireta, no resgate do autoconceito do professor.  

Neste contexto, e convencidos de que “se desejamos a melhor educação (...) temos de 

desenvolver uma educação necessária para todos”, é que estaremos implementando as ações 

do Programa, amparados na alínea b, inciso V do art.24 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 

2. OBJETIVOS, METAS E ABRANGÊNCIA 
 

2.1. Objetivo Geral 
 
Aumentar a proficiência média dos alunos do Ensino Fundamental, oferecendo 

propostas pedagógicas diferenciadas, para reduzir progressivamente a distorção idade/ano de 

escolaridade na Rede Municipal de Ensino de Ipatinga. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver alternativa pedagógica de correção de fluxo, fundamentada em 

aprendizagens significativas, a partir do currículo específico. 

 Fortalecer e desenvolver o autoconceito e a autoestima dos alunos. 

 Possibilitar uma melhor aprendizagem do aluno para que seja promovido, ao final de 

cada ano letivo, para o ano escolar adequado à sua idade e nível de aprendizagem. 
 

2.3. Metas a serem alcançadas 
 
Reduzir as taxas de distorção idade/ano de escolaridade, com qualidade, sendo: 

 PAT1cf II de 2,16% para 0,46%  

 PAT1cf III de 18,08% para 9,04% 

 PAT1cf IV de 16,53% para 8,26% 

2.4. Abrangência do Programa 
 
O Programa será desenvolvido em quinze escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Ipatinga, sendo: 

 3 escolas PAT1cf II (E. M. Benvinda Moreira Pacheco, E. M. Padre Bertollo e 

E. M. Padre Cícero de Castro);  

 2 escolas PAT1cf II e III (E. M. Chirlene Cristina Pereira e E. M. Levindo 

Mariano);  
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 4 escolas PAT1cf III (E. M. Artur Bernardes, E. M. Evaldo Fontes, E. M. Vilma 

de Faria Silva e E. M. Zélia Duarte Passos);    

 6 escolas PAT1cf III e IV (E. M. Altina Olívia Gonçalves, E. M. Carlos 

Drummond de Andrade, E. M. Éverson Magalhães Lage, E. M. João Reis de 

Souza, E. M. Nelcina Rosa de Jesus e E. M. Terezinha Nívia). 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

O programa de correção de fluxo destina-se aos alunos do Ensino Fundamental, com 

distorção idade/ano de escolaridade.  

As turmas serão organizadas com média de: 

 PAT1cf II - 20 alunos; 

 PAT1cf  III e IV – 25 alunos. 

Alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, com PDI, NÃO poderão 

participar das turmas do PAT. 

O problema da distorção idade/ano de escolaridade manifesta-se nitidamente de forma 

mais agravada nos anos finais do Ensino Fundamental, consequência, dentre outros fatores, da 

repetência, da evasão e da não alfabetização e letramento no tempo certo nos anos iniciais.  

Pesquisa do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) indica que 

quanto maior a distorção idade/ano de escolaridade, pior é o rendimento do aluno. Está claro, 

portanto, não ser a reprovação a medida adequada para garantir a aprendizagem. Faz-se 

necessário resgatar a autoestima e a confiança destes alunos em si mesmos e em suas 

potencialidades, a importância de enxergá-lo como um ser pensante, produtor e portador de 

ideias, capaz de aprender e ter sucesso na escola.  

Acolher estas concepções implica optar pela adoção de uma nova postura do 

profissional da educação, integrado e consciente das dificuldades e limitações do contexto 

social e escolar. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO - METODOLÓGICA 
 

Alguns teóricos apontam as bases metodológicas comumente usadas nas turmas de 

alunos com distorção idade/ano de escolaridade. Desde a década de sessenta, o problema já 

preocupava os educadores e Lauro de Oliveira Lima, profetizava: “(...) a próxima “revolução 

pedagógica” será o fenômeno da aceleração em todos os níveis escolares”. 
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Segundo Vygotsky, “o aprendizado das crianças começa muito antes delas 

frequentarem a escola”. Assim, nas turmas em processo de correção de fluxo, a realidade dos 

alunos precisa ser respeitada e sua história compartilhada por todos. O papel do professor é de 

vital importância como mediador ou facilitador do processo de aprendizagem descrito por 

Vygotsky como zona de “desenvolvimento proximal”. 

Na década de 90, César Coll, em seus estudos sobre estruturas de aprendizagem e as 

relações psicossociais na sala de aula, defendeu que “as atividades de aprendizagem também 

podem ser organizadas de forma cooperativa”. 

Com Robert Slavin, o conceito de aprendizagem colaborativa se tornou aplicável às 

classes de correção de fluxo, pois, os alunos percebem que aquilo que aprendem possui um 

valor social, serve à sua vida e pode beneficiar a comunidade. Os alunos em defasagem 

escolar são mais maduros e podem recuperar o tempo “perdido” de forma mais rápida. 

A experiência tem demonstrado, ao longo dos inúmeros projetos desenvolvidos não só 

na rede pública de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, que os alunos oriundos dos projetos 

de correção de fluxo têm desempenho equivalente aos alunos das classes regulares. Este é um 

dado importantíssimo que precisa ser trabalhado com educadores, pais e comunidade para 

quebrar o mito de que o ensino nas turmas de correção de fluxo é de “segunda categoria”. 

A partir destes e de outros estudos, detalharemos a seguir os princípios e fundamentos 

que orientam a proposta curricular, a metodologia, o regime didático e os componentes 

curriculares que compõem o programa de correção de fluxo no Ensino Fundamental. 
 

4.1 Proposta Pedagógica: pressupostos 
 

A proposta pedagógica adotada no programa está centrada no aluno, com repetências 

sucessivas, com história de fracassos acumulados, autoestima fragilizada e que, por isso, 

necessita de atenção especial, com professores bem preparados e materiais didáticos 

adequados. 

No Ensino Fundamental a proposta pedagógica objetiva propiciar ao aluno a produção 

do conhecimento, com ênfase na autonomia e independência intelectual; instrumentalizá-lo 

para compreender os acontecimentos e as relações sociais, de forma reflexiva e crítica; 

capacitá-lo a interpretar a realidade para nela intervir; habilitá-lo para conviver ativamente 

com os contínuos avanços científicos e tecnológicos, bem como possibilitar o seu trânsito 

pelos conteúdos científicos, de forma ativa e participativa. 
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Coerentemente com estes princípios, a proposta pedagógica do programa fundamenta-

se, ainda, nas seguintes crenças e valores: 

 Todo aluno é capaz de aprender. 

 A educação deve garantir o desenvolvimento na medida em que proporciona ao aluno 

atividades mentais. 

 A escola deve ser capaz de atender à diversidade. 

 A escola deve ser capaz de oferecer a cada aluno um currículo necessário para seu 

progresso. 

 A escola deve tornar acessível ao aluno aspectos da cultura que são fundamentais ao 

seu desenvolvimento pessoal. 

 Os conteúdos curriculares são meios para aquisição e desenvolvimento das 

capacidades e habilidades básicas necessárias à inserção do aluno na vivência cidadã. 

 O professor é mediador entre o aluno e o conhecimento, porque entende a educação 

como prática social transformadora e democrática. 

 O trabalho realizado pelo grupo de professores é integrado e todos têm como meta o 

desenvolvimento integral do educando:  

 

4.2. Metodologia 
 



10 
 

A metodologia a ser utilizada pelos professores nas salas de aula do programa 

fundamenta-se nas teorias que privilegiam o aluno como sujeito de sua aprendizagem, numa 

relação dialógica e dinâmica. O processo de aprendizagem deve ser compartilhado, no qual o 

aluno, com a ajuda do professor, mostra-se progressivamente competente e autônomo na 

resolução de tarefas, na utilização de conceitos e no exercício de determinadas atitudes. 

Nesta perspectiva, o professor é mediador entre o aluno e o conhecimento, 

competindo-lhe ensiná-lo a pensar e aprender por si mesmo, estimulando-o a questionar, 

duvidar e perguntar sempre, incentivando-o a se expressar oralmente e por escrito. O “erro”, 

as “ideias equivocadas” devem ser interpretados como construtivos para serem transformados 

em conhecimento por meio de aproximações sucessivas. 

O processo de ensinar e aprender não se confunde com a simples transmissão de 

informações prontas e acabadas, no qual o aluno é mero receptor passivo. É um processo de 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas, éticas e estéticas que possibilitam a esse 

aluno tornar-se autônomo e contínuo aprendiz. 

Nesta abordagem metodológica, a consequência fundamental é a nova lógica no 

processo de ensinar e aprender: trabalhar com a dimensão do sucesso do aluno. Ele deverá 

sentir, desde o primeiro dia de aula, que é capaz de aprender, de dar certo, de progredir na 

vida escolar, de “passar de ano”. Mais importante ainda, o aluno precisa sentir orgulho em 

estar participando deste programa, construído especialmente para ele, com avaliação 

específica para acompanhar o seu progresso e o seu sucesso, com professores especiais que 

irão ajudá-lo a aprender mais e melhor. 

Poderão ser utilizadas as seguintes estratégias: 

 Tema gerador: de acordo com os projetos pedagógicos da escola (drogas, meio 

ambiente, folclore, etc.). 

 Projeto de trabalho: de acordo com as prioridades do educador e interesse do 

educando. 

 Centro de interesse: de acordo com as necessidades do educando (vocabulário, 

músicas, verbos, orações). 

 Sequência didática. 
 

4.3. Regime didático 
 

O programa de correção de fluxo, para alunos com um ou mais anos de distorção 

idade/ano de escolaridade, será implementado com a seguinte organização: 
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 PAT1cf I - para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, não alfabetizados e 

com distorção idade/ano de escolaridade. 

 PAT1cf II - para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, já alfabetizados, 

com defasagem e distorção idade/ano de escolaridade. 

 PAT1cf III - para os alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com defasagem e 

distorção idade/ano de escolaridade. 

 PAT1cf IV - para os alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, com defasagem e 

distorção idade/ano de escolaridade. 

Ao final do ano letivo, observando a idade (correção de fluxo) e a aprendizagem, os 

alunos matriculados nas turmas do PAT1cf I, II e III e IV, serão integrados às turmas regulares 

do Ensino Fundamental ou nos PAT’s subsequentes da seguinte forma: 

 PAT1cf I – Turma de origem, turma subsequente ou PAT1cf II; 

 PAT1cf II – Turma de origem ou turma regular até o 6º ano; 

 PAT1cf III – Turma regular do 7º ano, 8º ano ou PAT1cf IV; 

 PAT1cf IV – Turma regular do 9º ano ou Conclusão do Ensino Fundamental. 

A organização da ação educativa do programa de correção de fluxo desenvolver-se-á 

no regime de progressão continuada, como estratégia pedagógica para melhor acompanhar o 

desenvolvimento contínuo e progressivo do aluno, com ações que possibilitem a 

individualização das atividades curriculares, em função do sucesso e o respeito ao ritmo da 

aprendizagem de cada aluno. 

Nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o trabalho será executado de forma 

global, dentro dos 200 dias letivos anuais e da carga horária de 800 horas, desenvolvendo os 

conteúdos dos Parâmetros Curriculares Nacionais e construindo as capacidades e habilidades 

necessárias aos avanços dos alunos dia a dia.  

Será exigida a frequência legal obrigatória e serão garantidos estudos de 

enriquecimento curricular e recuperação da aprendizagem, ao longo de todo o processo, aos 

alunos que apresentarem dificuldades.  
 

4.4. Os componentes curriculares básicos: foco no letramento 
 

Os componentes curriculares básicos trabalhados com os alunos são os previstos na 

LDB, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Todos os conteúdos serão trabalhados de 

maneira interdisciplinar, com ênfase na leitura, interpretação e produção de textos, com foco 

no letramento, utilizando-se de diferentes portadores de textos, quer nos anos iniciais ou finais 
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do Ensino Fundamental. A leitura diária em sala de aula em todos os conteúdos curriculares é 

de vital importância para o sucesso do aluno no domínio do uso da língua. Da mesma forma, 

deve-se priorizar a escrita em todas as disciplinas, garantindo que o aluno escreva, 

diariamente, pelo menos um pequeno texto de produção própria, além de dar a ele variadas 

atividades de expressão oral.  

Os conteúdos são instrumentos para o aluno desenvolver suas capacidades de 

aprender, de estudar, de aplicar conhecimentos a novas situações. O trabalho do professor 

através desses conteúdos ajudará o aluno a adquirir hábitos e habilidades indispensáveis para 

o prosseguimento dos estudos e para a vida, tais como: 

 ler bem, com discernimento e gosto; 

 expressar-se com clareza e desenvoltura; 

 usar os instrumentos básicos da matemática em situações concretas do dia a dia 

 planejar, executar e avaliar o próprio desempenho nas tarefas escolares; 

 aprender a se organizar e considerar o estudo e a escola com seriedade e alegria; 

 acreditar em si mesmo, ter autoconfiança e se auto-superar. 

As matrizes de objetivos e habilidades para os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental relacionam as capacidades a serem adquiridas em cada conteúdo curricular. 

Para facilitar o trabalho de abordagem dos diferentes conteúdos e garantir maior 

interação professor/aluno, nos anos finais (PAT1cf III e IV), a Secretaria Municipal de 

Educação sugere duas possibilidades de organização: 

1. As aulas poderão ser ministradas por área de conhecimento:  

 Um professor para ministrar aulas de História, Geografia e Ensino Religioso. 

 Um professor para ministrar as aulas de Matemática e Ciências. 

 Um professor para ministrar as aulas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 

 Um professor para ministrar as aulas de Educação Física. 

2. As aulas poderão ser ministradas por área de conhecimento específica: 

   Um professor para ministrar aulas de cada disciplina curricular. 
 

4.5. O Material didático 
 

Recomenda-se uma farta utilização de materiais alternativos e complementares que 

enriquecerão as atividades de sala de aula, tais como: jornais, revistas, periódicos, bulas, 

cartazes, dicionários, dentre outros, capazes de subsidiar a abordagem prioritária da leitura, 
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interpretação e produção de textos, além da utilização do livro Viver e Aprender e do livro 

didático utilizado pela escola para aquele ano do ciclo. 

Serão disponibilizados e garantidos aos alunos do programa todos os recursos 

didáticos, tecnológicos e equipamentos existentes na escola, inclusive, no Laboratório de 

Inclusão Digital e na Biblioteca.  
 

5. A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS 
 

5.1. Avaliação interna 
 
A forma como se dá a relação social do indivíduo com o mundo, define a forma de se 

exercer a atividade avaliativa na escola. Se o modelo desta relação é autoritário, com primazia 

de regras prontas e acabadas, tidas como verdades absolutas, em que o aluno é considerado 

agente passivo, a avaliação assume também características autoritárias. Neste enfoque, ela é 

classificatória, quantitativa e conteudista. Cobra-se do aluno o conhecimento como 

reprodução mecânica de conteúdos – verdades absolutas – a serem memorizados e transcritos 

em provas. 

Neste programa, não há lugar para esta prática porque seus fundamentos consideram o 

aluno como sujeito de sua aprendizagem e, portanto, um indivíduo de interação com o 

professor e os colegas, num processo contínuo e permanente de cooperação para alcance do 

sucesso na aprendizagem. A avaliação do desempenho escolar deverá observar este critério de 

avaliação contínua, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o 

predomínio da avaliação diagnóstica, deve servir para alimentar, sustentar e orientar a 

intervenção pedagógica, subsidiando a prática do professor. 

A identificação dos progressos e avanços do aluno leva à elevação da sua autoestima, 

provocando o interesse e motivação para a construção do conhecimento. Assim, devem ser 

considerados na avaliação do desempenho a produção do aluno, o investimento que ele faz 

nos estudos, seu compromisso ético para com a escola, bem como o seu ritmo, sendo mais 

importante a maneira como está desenvolvendo o seu processo de aprendizagem e não o 

quanto ele está aprendendo. O aluno é comparado consigo mesmo e não com um modelo 

idealizado. 

A avaliação deve ser para o aluno o instrumento de tomada de consciência de suas 

conquistas, dificuldades e possibilidades e deve ser sólida, completa, criativa, possibilitando 
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expressar o seu grau de alegria e satisfação com a escola devido ao seu progresso, 

fortalecendo o seu o autoconceito. 

O professor, nesta perspectiva, avaliará a aprendizagem dos conteúdos curriculares e 

também a aquisição das habilidades e atitudes básicas ao pleno exercício da cidadania. Para 

tanto, utilizará os mais variados instrumentos, adequando-os a cada momento e situação do 

trabalho desenvolvido, atento aos alunos com dificuldades, para propiciar-lhes estudos de 

recuperação e enriquecimento. 

Sugere-se, ainda, a realização de avaliações diagnósticas coletivas, de preferência 

bimestrais, para todas as turmas do programa. Estas avaliações serão elaboradas pelos 

professores, em parceria com todos os envolvidos no processo. A aplicação e correção ficará a 

cargo do professor de cada turma. 

Os alunos participantes do programa serão avaliados anualmente por meio da 

Avaliação Integrada.3 

Caberá à Secretaria Municipal de Educação, consolidar, analisar e refletir os resultados 

das escolas, definindo coletivamente, quais intervenções necessárias e o replanejamento.   

Este sistema permitirá um monitoramento mais frequente desta estratégia pedagógica, 

possibilitando maior agilidade na correção dos aspectos que se mostrarem insatisfatórios. 

A avaliação é concebida como um instrumento para ajudar o aluno a aprender e faz 

parte integrante do trabalho realizado em sala de aula. A partir dela, o professor pode rever os 

procedimentos que vem utilizando e replanejar o seu trabalho. Para o aluno ela permite 

perceber seus avanços e dificuldades. Tem assim uma função permanente de diagnóstico e 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem. 

Esta avaliação acontece intimamente vinculada às atividades do dia a dia da sala de 

aula, possibilitando a reflexão contínua sobre o processo de aprendizagem. No entanto, é 

necessário haver também momentos específicos previstos no calendário para se fazer um 

balanço geral do trabalho, uma síntese do desempenho dos alunos, da classe e do professor ao 

longo de um certo período ou etapa. 

Quando os professores e coordenação pedagógica avaliarem que determinados alunos 

do PAT1cf  III e IV têm necessidade de recuperação da nota bimestral, poderão aplicar uma 

avaliação conforme instrução 05/2012- ART. 9º. 

Tais momentos permitem uma visão de conjunto do que cada um, classe e professor, 

conseguiram desenvolver no período, sempre tendo em mente os objetivos a alcançar. São 
                                                        
3 Instrumento utilizado para acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino 
de Ipatinga 
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momentos de reflexão mais aprofundada sobre a relação do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

O programa será avaliado ao longo de todo o processo de sua implementação, através 

de instrumentos de supervisão utilizados pelos Assessores Pedagógicos da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como pelos Coordenadores Pedagógicos, responsáveis 

diretamente pelo acompanhamento das turmas. 

 Serão distribuídos cem pontos ao longo do ano letivo, sendo vinte e cinco pontos para 

cada bimestre. 

 A distribuição seguirá o modelo do ensino regular (25 pontos por bimestre), sendo:  

* Prova globalizante: 10,0 pontos; 

* Avaliação Parcial, trabalhos, testes e outras atividades pertinentes: 12,0 pontos; 

* Conceitos: 3,0 pontos. 

 As avaliações globalizantes serão elaboradas nos encontros para planejamento, com a 

participação de educadores e assessoria pedagógica. 

O registro dos resultados alcançados pelos educandos deverá respeitar a mesma 

orientação das turmas regulares. 

5.2. Avaliação externa 
A avaliação externa é um instrumento de gestão dos sistemas educacionais e das 

escolas que visa obter dados quantitativos e qualitativos sobre os alunos, os professores, a 

estrutura organizacional, os recursos físicos e materiais, as práticas de gestão, a produtividade 

dos cursos e dos professores. 

Objetiva diagnosticar os obstáculos da aprendizagem, observar os avanços adquiridos 

e, assim, implementar as intervenções necessárias à melhoria da qualidade do ensino. Para 

avaliar este projeto serão realizadas avaliações externas pelo SIMAVE e pelo SAEB os 

resultados analisados estatística e pedagogicamente, servirão para propiciar ao sistema agir 

para corrigir rumos e garantir o cumprimento das metas estabelecidas. 

Todo o sistema de acompanhamento e avaliação do programa objetiva garantir o foco 

no desempenho do aluno, na melhoria dos resultados de sua aprendizagem e, 

consequentemente, da redução das taxas de distorção idade/ano de escolaridade no município 

de Ipatinga. 

A avaliação externa terá papel importante no desenvolvimento do programa e servirá 

como balizamento do trabalho do professor e da escola, dando-lhes instrumentos para avaliar 

e refletir sobre a prática pedagógica, efetuando as intervenções necessárias. Constitui um 
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valioso instrumento de diagnóstico, informando a todos sobre os progressos alcançados e as 

dificuldades a serem superadas pelos alunos no processo de aprendizagem com a ajuda do 

professor.  

5.3. Resultados Esperados 
 

Com os processos de avaliação interna e externa, somados às estratégias de 

implementação, acompanhamento e avaliação, espera-se garantir o sucesso dos alunos e do 

programa de correção de fluxo. A melhoria do desempenho escolar será detectada pelas 

seguintes evidências:  

 Melhoria dos resultados da proficiência média nas avaliações externas. 

 Gosto pelo estudo expresso no aumento da frequência às aulas e na redução da evasão. 

 Relacionamento positivo com o professor, através de estabelecimento de confiança, 

amizade e interação. 

 Participação ativa em sala da aula por meio dos questionamentos ao professor sobre o 

conteúdo ministrado. 

 Desenvolvimento do hábito de leitura, a partir da procura de livros e através dos 

comentários de leituras realizadas. 

 Transferência de energias excessivas para o estudo, expressa na redução da 

agressividade e da indisciplina. 

 Resgate da autoestima e da autoconfiança, percebido ao posicionar-se.  

 Elevação progressiva da taxa de alunos na idade/ano de escolaridade adequado. 

 
6. ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

6.1. Coordenação do Programa 
 

A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento Pedagógico/Seção de 

Ensino Formal/Centro de Formação Pedagógica, sob a gerência de Lana Kátia Teixeira, e 

acompanhamento das assessoras pedagógicas: Efigênia Pedra, Lauriene Batista Pina, Miriam 

Cristina Arruda e Sandra Helena Silva; coordenará o Programa de Correção de Fluxo, com 

competência de planejamento, orientação geral para a execução, acompanhamento, controle e 

avaliação.  

Em cada escola, estará a cargo da equipe diretiva, em especial do Coordenador 

Pedagógico, a responsabilidade de orientar, acompanhar e avaliar a implementação do 

programa na escola de sua responsabilidade, de forma a garantir os resultados esperados. 
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Todos os assessores pedagógicos do CENFOP acompanharão o desenvolvimento do 

programa em suas visitas periódicas às escolas de sua competência. 

6.2. O papel da Direção da Escola 
 

A gestão pedagógica, eixo do trabalho da escola, abrange processos e práticas 

realizados e orientados diretamente para garantir melhor desempenho dos alunos, mais 

sucesso ao longo de sua trajetória escolar. Para tanto, é preciso foco na aprendizagem. Torna-

se necessário assim, acompanhar o desenvolvimento do currículo em todos os conteúdos e 

verificar como está a aprendizagem em cada um deles; acompanhar os resultados das 

avaliações internas e externas; verificar as dificuldades evidenciadas e executar, em conjunto 

com a equipe pedagógica da escola, as medidas de superação necessárias; estar atento aos 

fatores relacionados à indisciplina, faltas às aulas, evasão, absenteísmo dos professores, dentre 

outros. 

Acompanhar todos estes processos no programa de correção de fluxo é condição para 

garantir melhores resultados da aprendizagem dos alunos e ajudá-los a superar os fracassos e 

resgatar a autoconfiança e a autoestima. 

Este é o papel principal do diretor: ser o líder do processo educacional de sua escola. 

Para ser um bom administrador, a liderança precisa vir primeiro, pois lida com objetivos, com 

visão, com norte, com o “fazer a coisa certa”, com o fazer o que é mais importante. E nada é 

mais importante do que garantir a aprendizagem dos alunos, especialmente os atendidos neste 

programa, marcados pela não alfabetização no tempo certo, pelos sucessivos insucessos, pelo 

atraso na vida e na escola. 

Espera-se que o gestor escolar exerça, neste programa, o papel de liderança do 

processo de sua implementação, e que: 

 seja corresponsável pela melhoria dos resultados do desempenho dos alunos; 

 coordene todas as ações de sua implantação; 

 oriente, divulgue e sensibilize alunos, professores, pais e comunidade sobre o valor e 

importância do programa; 

 procure sanar dificuldades e obstáculos evidenciados ao longo de sua execução; 

 apoie, em conjunto com o coordenador pedagógico, os professores no trabalho 

desenvolvido na sala de aula; 

 garanta as condições necessárias ao efetivo trabalho dos coordenadores pedagógicos 

responsáveis pelas turmas do programa; 
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 forneça todo o material necessário à realização das atividades do programa; 

 organize o quadro de pessoal observando a legislação vigente e os interesses 

pedagógicos do programa; 

 zele pela formação continuada dos professores envolvidos, garantindo encontros 

periódicos com a assessoria para estudos e orientações necessárias; 

 procure apoio da equipe do CENFOP e do SIME TODAS as vezes que se fizer 

necessário. 

Importante realçar a ação de sensibilização dos pais e comunidade para a implementação e 

sucesso do programa, informando sobre seus fundamentos e metodologia. Nesse ínterim 

haverá possibilidade de conscientizar os pais sobre a necessidade de apoiar os filhos na 

frequência às aulas, para que possam efetivamente aprender e recuperar a autoconfiança e a 

autoestima. Esta é uma tarefa indelegável do gestor escolar. 
 

6.3. Competências da Coordenação Pedagógica 
 

O coordenador pedagógico do programa será responsável, pelas turmas em número 

conforme previsto na legislação vigente. Este coordenador terá duas responsabilidades 

principais: apoiar pedagogicamente o trabalho de cada professor na sala de aula, assegurando 

a implementação do programa no ritmo proposto e capacitá-los para a execução das ações, 

promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos. 

Para tanto, utilizará o dia de coordenação para orientar e planejar com os professores. 

Compete ainda ao coordenador pedagógico participar de reuniões com a assessoria 

pedagógica no CENFOP, sempre que solicitado.  

O coordenador pedagógico deverá ter perfil caracterizado por: 

 comprometimento com o sucesso do aluno; 

 conhecimentos teóricos e prática do processo de ensinar e aprender; 

 disponibilidade e comprometimento para buscar sua capacitação em serviço e através 

de seminários, cursos e encontros; 

 crença na capacidade de aprender do aluno; 

 respeito às diferenças individuais; 

 dinamismo na prática pedagógica; 

 interesse em trabalhar no programa e realizar todas as ações nele previstas; 

 identificação com a clientela; 
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6.4. O papel dos Professores 
 

O professor é a figura central, ao lado do aluno, para o sucesso deste programa. 

É ele o mediador entre o conhecimento e o aluno, entre o ensinar e o aprender. 

Para atuar no programa o professor precisa apresentar um perfil, pelo menos 

aproximado, das características a seguir, similar, em alguns pontos, ao perfil do coordenador 

pedagógico: 

 comprometimento com o sucesso do aluno; 

 conhecimentos teóricos do processo de ensinar e aprender; 

 disponibilidade e comprometimento para buscar sua capacitação em serviço e através 

de seminários, cursos e encontros; 

 crença na capacidade de aprender do aluno; 

 respeito às diferenças individuais; 

 dinamismo na prática pedagógica; 

 interesse em trabalhar no programa e realizar todas as ações nele previstas; 

 identificação com a clientela; 

 conhecimento e prática do processo de alfabetização (para o professor alfabetizador) 

 presença efetiva na escola. 

Aos professores que atuarão no programa recomenda-se que: 

 Planejem diariamente suas atividades (rotinas). 

 Discutam, analisem e dominem os conteúdos curriculares estruturais de cada 

disciplina. 

 Privilegiem a aquisição de capacidades como o raciocínio lógico e crítico, a 

capacidade de verbalização oral e escrita, a leitura, interpretação e produção de textos, 

as capacidades de argumentação, de análise e síntese, e de comparação, entre outras. 

 Instrumentalizem o aluno para construir seu conhecimento, ampliando-o e 

aprofundando-o progressiva e gradualmente. 

 Priorizem o trabalho em equipe, para que haja, de fato, construção coletiva da 

aprendizagem, em que todos participem e desenvolvam valores éticos de respeito, 

cooperação e solidariedade. 

 Trabalhem para que o aluno dê certo desde o primeiro dia. 

No papel de mediador e orientador da aprendizagem dos alunos do programa, espera-se 

melhoria significativa do desempenho dos professores, evidenciada por: 
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 Mudança de postura em sala de aula, expressa na preocupação com a aprendizagem 

efetiva de todos os alunos e atenção aos aspectos sócioafetivos. 

 Consciência da necessidade de mudar sua prática pedagógica, expressa no 

reconhecimento de suas potencialidades, limitações e solicitação de ajuda. 

 Retomada do hábito de leitura, a partir da busca de novos conhecimentos e na 

realização de estudos independentes. 

 Redimensionamento da função de planejamento das aulas, através da integração de 

conteúdos, na pesquisa a diversos materiais e na utilização de diferentes estratégias e 

dinâmicas. 

 Engajamento no processo de autocapacitação, por meio do comparecimento efetivo às 

reuniões pedagógicas e no cumprimento das tarefas de estudos individuais. 

 Responsabilização pelos resultados acadêmicos e de frequência dos alunos, expressa 

no seu exemplo de assiduidade, pelo acompanhamento diário de todos os alunos, 

avaliando e oferecendo oportunidade de recuperação imediata quando necessário. 

Ciente de que o sucesso da presente estratégia de intervenção vincula-se a uma prática 

pedagógica profissional competente, a Secretaria Municipal de Educação fará a capacitação 

de todos os professores que atuarão nas turmas do programa, garantindo a formação 

continuada e planejamento mensal, destes profissionais, em serviço, ao longo do processo de 

implementação do mesmo. 
 
7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 
O programa de correção de fluxo, NÃO pode se tornar uma ação permanente na 

Secretaria Municipal de Educação. Ele tem objetivos, metas e prazos bem definidos que 

identificam o seu caráter emergencial.  

Serão utilizados instrumentos próprios de coleta de dados e relatórios que alimentarão 

o sistema informatizado da SME/PMI 

Para este acompanhamento serão utilizados os seguintes indicadores: 

 índices de frequência do professor e aluno; 

 índices de abandono e evasão escolar; 

 número de alunos atendidos e número de alunos matriculados; 

 número de alunos que alcançaram a idade-ano de escolaridade adequado; 

 desenvolvimento das aulas (carga horária ministrada); 

 quantidade de livros lidos pelos alunos; 



21 
 

 realização da tarefa de casa; 

 número de reuniões e visitas técnico-pedagógicas realizadas; 

 desempenho acadêmico (proficiência média) dos alunos das turmas de correção de 

fluxo: 

- número de alunos aptos para o 6º ano; 

- número de alunos que concluíram o Ensino Fundamental; 

- número de alunos com avanço nos anos escolares. 

Estes indicadores serão registrados em instrumentos próprios e servirão para análise e 

registro de resultados. 

Como especificamos no item 5 deste documento, o programa será objeto de dois tipos 

de avaliação: processual e externa. 
 

8. CONCLUSÃO 

Posicionamo-nos em defesa da escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Uma escola que veja o educando em seu desenvolvimento biopsicossocial; que 

considere seus interesses e de seus pais, suas necessidades, potencialidades, seus 

conhecimentos e sua cultura. 

Desse modo comprometemo-nos com a construção de um projeto social que não 

somente ofereça informações, mas que, de fato, construa conhecimentos, elabore conceitos e 

possibilite a todos o aprender, descaracterizando, finalmente, os lugares perpetuados na 

educação brasileira de êxito de uns e fracasso de muitos. 
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10. ANEXOS 

1. Quadro demonstrativo do número de alunos com distorção idade/ano de escolaridade 

no terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ipatinga. 

2. Quadro a ser preenchido com os dados dos alunos que participarão do Programa 

Alfabetizar em Tempo – Correção de Fluxo em 2012. 


