
 
 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG 
EDITAL Nº 03, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 
 

NORMAS ATINENTES À PROVA PRÁTICA E SORTEIO 
 

 
 
O MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, no uso de suas atribuições e, em atendimento ao Edital nº 03 de 10 de 
dezembro de 2021, torna públicas as normas pertinentes à prova prática, especialmente quanto ao sorteio dos 
estudo de casos, para o cargo de Coordenador Pedagógico, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DISPOSIÇOES GERAIS 
1.1 Aplicam-se à Prova Prática todas as regras estabelecidas no Edital de Convocação específico da etapa, bem 
como aquelas prevista no edital de abertura do certame.  
1.2 Os candidatos serão convocados em grupos, observada ordenação alfabética, devendo o candidato se atentar-
se ao horário exato determinado para o seu comparecimento.  
1.2.1 Excepcionalmente, poderá haver distribuição em grupos sem observância da ordem alfabética, tão somente 
em situações que se monstrem necessárias a garantir o adequado atendimento a candidatos com condições 
especiais deferidas nos termos do edital de abertura do certame ou eventuais ordens judiciais ou motivos de força 
maior. 
1.3 Os candidatos convocados para o mesmo horário de apresentação permanecerão confinados até o horário de 
sua prova.  
1.4 A listagem dos Estudos de Caso consta do Anexo III deste edital.  
1.5 A distribuição dos candidatos de acordo com a data e grupo de realização de provas, consta do Anexo 
II, deste Edital. 
1.6 O Plano de Intervenção Pedagógica deverá ser elaborado de acordo com estudo de caso sorteado para o 
grupo ao qual o candidato pertencer, devendo este apresentá-lo nos moldes descritos no item 2.4 do edital de 
convocação.  
1.6.1 O Plano de Intervençao Pedagógica escrito deverá ser claro e objetivo, observando o modelo presente no 
Anexo I, deste Edital e conter no máximo 4 (quatro) laudas.  
1.6.2 A apresentação oral do PIP deverá estar em consonência com o projeto escrito e ter duração máxima de 15 
(quinze) minutos.  
1.7 O candidato deverá apresentar o PIP no momento de seu ingresso à sala de espera, não sendo permitido o 
recebimento em momento distinto.  
1.7.1 O candidato que deixar de apresentar o PIP ao apresentar-se à sala de espera será enquadrado na alínea 
b, do item 3.5 do edital de convocação, sendo eliminado do certame, não lhe sendo possibilitada a apresentação 
oral.   
1.8 As provas serão realizadas nas datas previstas no anexo II, no CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SÁ 
AV. PRESIDENTE JOAO GOULART, Nº. 600 - CRUZEIRO DO SUL - JUIZ DE FORA/MG. 
  
2. DO SORTEIO 
2.1 Os sorteios serão iniciados com 48h de antecedência à realização da prova prática de cada grupo, sempre a 
partir 8h e 14h, segundo horário oficial de Brasília/DF. 
2.1.1 Os sorteios dos estudos de casos serão realizados nas datas e horários previstos para cada grupo e serão 
transmitidos pelo canal da Consulplan no Youtube.  
2.2 A cada um dos estudos de caso indicados no Anexo III deste Edital foi atribuída uma numeração específica, a 
qual será utilizada para fins de sorteio.  
2.3 Na data e hora determinadas serão acondicionados em globo de sorteio as bolas referentes à numeração dos 
temas, sendo estas sorteadas após embaralhamento.  
2.3.1 O Estudo de caso sorteado será aplicado a todos os candidatos convocados para o mesmo grupo, cujas 
provas serão aplicadas em mesmo turno. 
2.3.2 Uma vez que o Estudo de Caso seja sorteado, sua numeração correspondentes será removida dos próximos 
sorteios, de forma a garantir que não haja repetição destes para diferentes grupos de candidatos.  
2.4 A listagem dos estudos de caso sorteados será atualizada diariamente na página www.consulplan.net.  
 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, ouvida a Consulplan no que couber. 
3.2 O acompanhamento das publicações no site www.consulplan.net referentes à Prova Prática são de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
Juiz de fora, 03 de outubro de 2022. 
 
 
 

http://www.consulplan.net/
http://www.consulplan.net/


 

ANEXO I - MODELO/INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO PLANO DE INTERVENÇAÕ 
PEDAGÓGICA 

 
I. Dados de Identificação: 
Nome do candidato: 
Inscrição:  
Estudo de Caso:  
 

 
II – PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
TÍTULO: 
INTRODUÇÃO:  
PROBLEMA: 
JUSTIFICATIVA: 
OBJETIVOS: 
METODOLOGIA: 
CRONOGRAMA:  
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
  



ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS DE ACORDO COM GRUPOS 

 
 

Inscrição Nome GRUPO Data 
Abertura 

dos 
portões 

Fechamento 
dos portões 

283000627 Adriana Aparecida Sant Ana Da Costa GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283002316 Adriana Bezerra Cavalcanti Machado GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283000083 Adriana Marques Ferreira GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001301 Alice De Paiva Macário GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283000638 Aline Cássia Gomes Moreira Netto GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001677 Aline De Assis Augusto GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001620 Aline Faulhaber Soares GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001529 Aline Fernandes Dos Santos GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283000385 Aline Guimaraes Barcelos GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001428 Aline Marins Justino GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283000292 Altemar Oliveira França GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001098 Ameliana Augusta Campos Zaghetto GRUPO A 06/10/2022 7h30 8h00 

283001273 Ana Beatriz De Lima Alvim GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000780 Ana Cristina Baumgratz De Souza Oliveira GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000697 Ana Luíza Campos Mancini GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000208 Ana Paula Pontes De Castro GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000954 Ana Rosa Mattoso Leonel GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283001357 Analina Alves De Oliveira Müller GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283001361 Ananda Tercia Linhares De Moura GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000194 Ângela Cristina De Oliveira Paula Brito GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283001010 Arine Mendonça De Almeida GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000751 Arthur Alexandre Caetano Silva De Souza GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283001927 Arthur De Souza Bittar GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000629 Azussa Matsuoka GRUPO B 06/10/2022 13h30 14h00 

283000646 Beatriz Gonçalves De Faria GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283000287 Bianca Wandepol Azevedo GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283001727 Carolina Almeida Sinhoroto GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283000913 Caroline Dos Prazeres Henriques Vargas GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283001253 Catia Cristina Prudente GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283002117 Cátia Cristina Ribeiro GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283000684 Christiane Maria Fontes Amaral GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283001520 Cristiane Aparecida Picoli Da Silva GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283001012 Cristiane Delgado Da Fonseca GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283002068 Daiana Lenis Damacena De Castro GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283002018 Daniela Quintana GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283000270 Daniela Rodrigues Munck GRUPO C 07/10/2022 7h30 8h00 

283000147 Daniele Dias Pereira GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001400 Daniele Duque Souza GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283000355 Deivid Esteves De Almeida GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001081 Denize De Souza Neves GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283000843 Diovana Paula De Jesus Bertolotti GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001866 Douglas Soares Cirino GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283000424 Elaine Tasca Crestoni De Carvalho GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001316 Evandro Cesar Azevedo Da Cruz GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001547 Fabiana Farina Borges Pires GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283000920 Fabiana Gomes De Magalhães GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 



Inscrição Nome GRUPO Data 
Abertura 

dos 
portões 

Fechamento 
dos portões 

283000006 Felix Rodrigues Nascimento GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283000197 Fernanda Guedes Damasceno Ramos GRUPO D 07/10/2022 13h30 14h00 

283001387 Franciane Rabelo Dos Santos GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000335 Francisca Cristina De Oliveira Pires GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000302 Gabriel Volpi Muzzi Martins GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000449 Gabriela Silveira Meireles GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000573 Geovana Castanon De Mattos Veras GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000875 Geysa De França GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283001359 Gilmara De Paula Jenevain GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000250 Gislaine Moreira Da Fonseca GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000700 Gislene De Oliveira Martins GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000408 Gizelle Raimunda De Souza Morais GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283000056 Graziela Simão Miranda GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283001076 Guilherme Goretti Rodrigues GRUPO E 08/10/2022 7h30 8h00 

283001611 Helenice Aparecida Ferraz Calisto GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283001612 Heloisa Feliciano De Almeida Alves GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000241 Isabel Cristina Santos Rinco GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000475 Isabela Dias Da Silva GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000072 Jacqueline Dias Da Silva Dos Santos GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283002248 Janaina Sara Lawall GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000706 Jaqueline Gomes Magalhães GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000615 Jéssica Angelo Pereira GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000209 Joyce Castelli de Paula GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000876 Jucélia De Paiva Silva GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000029 Júlia De Mello Correard Pereira GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000829 Juliana De Oliveira Inhan GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283001477 Juliana Giovannini Pinto GRUPO F 08/10/2022 13h30 14h00 

283000518 Juliana Ramos De Faria GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283001684 Kamila Reginaldo Costa GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283001991 Karla Aparecida Gabriel GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283001757 Karla Santos Cherem GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283001112 Karolaine Tanini GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283000434 Kassia Cristina Do Nascimento Aglio GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283001845 Keila Nazareth Nicolau Trindade GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283000319 Laura Dominguez Ribeiro GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283002328 Leozimar Aparecida Brito Cardoso GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283000897 Ligia Gonçalves Costa GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283000772 Ligia Sousa Oliveira Brito GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283000644 Livia Cardozo Amarante GRUPO G 09/10/2022 7h30 8h00 

283002126 Loiana De Moura Rodrigues GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283002416 Lorena Gomes Abrantes GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283001888 Lúcia Helena Pereira Miranda GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283000375 Luciana De Oliveira Rodrigues GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283000004 Luciene Domenici Mozzer GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283000960 Lucinda Maria Tavora Rodrigues Eler GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283000320 Ludmila Rezende Moreira GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283001556 Ludmila Ricardo Gregório Motta GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283002303 Luisa Gomes De Almeida Vilardi GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 



Inscrição Nome GRUPO Data 
Abertura 

dos 
portões 

Fechamento 
dos portões 

283001713 Luiza Miranda Milagres Larcher GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283001813 Luka De Carvalho Gusmão GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283001386 Lygia Vallo E Campos GRUPO H 09/10/2022 13h30 14h00 

283001646 Magali Machado Silva Jobim GRUPO H 09/10/2022  14h00 

283001858 Magda Melo Mourao Fontes GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000498 Marcelo Costa Carvalho GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000305 Marcelo Nunes De Oliveira GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000753 Maria Angélica Souza GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283001140 Maria Aparecida Kátia De Oliveira Paschoalim GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000590 Maria Cristina Fontes Amaral GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000318 Maria Lucia Marcon Benica De Morais GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283002379 Maria Luiza De Souza Guimaraes GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000929 Maria Luiza Monteiro Vieira Braga Barone GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283000958 Maria Paula Pinto Dos Santos Belcavello GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283001245 Maria Rosana Do Rêgo Silva GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283002213 Maximiliana Martins Nogueira GRUPO I 10/10/2022 7h30 8h00 

283002283 Mayanna Auxiliadora Martins Santos GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001006 Maysa Nayara Luzia Menuci Germanio GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001315 Michele Gomes Da Silva GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001173 Michelle Ventura Gonçalves Araújo GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001348 Michelli Caixeiro Trevizani Lopes GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001385 Milena Aparecida Almeida Candiá GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001870 Mirella Do Vale Perotta GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001685 Mislene Carvalhais Do Nascimento GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283000528 Mônica Cristiane Silva De Castro GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283002394 Mônica Schmidt De Andrade GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283002129 Neila Elizabeth Campra Reis GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001719 Nicole De Almeida GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283001216 Odirleny De Paula Avila GRUPO J 10/10/2022 13h30 14h00 

283000479 Ondina Francislene Aparecida Candido GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283000815 Paola Bispo Coimbra GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283002335 Patricia Calicio Ferrari Saggioro GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283001252 Patrícia Da Silva Borges Ferrara GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283000455 Patrícia Quintina De Paula GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283002297 Paula Carpanez Corrêa GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283000989 Poliana Agata Paulino Polidorio GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283001001 Polyana Gomes De Matos GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283001511 Priscila Alves Ferreira GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283001370 Priscila Caldeira Perdigão GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283000893 Priscila Da Silva Lima GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283002262 Priscila Natalia Da Silva GRUPO K 11/10/2022 7h30 8h00 

283000926 Rafaela Aparecida De Abreu GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000810 Rafaela Marques Aredes GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000732 Rafaela Samagaio Ferreira GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000895 Raquel Borges Salvador GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283002051 Raquel Mara Ladeira Do Carmo Schmaltz GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000547 Renata Oliveira Da Fonseca GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283001657 Renato Costa Leite GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 



Inscrição Nome GRUPO Data 
Abertura 

dos 
portões 

Fechamento 
dos portões 

283001159 Roberta Cristina De Oliveira Saçço GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283001992 Rosana Andrade Ferrarez GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000764 Rosiane Carla Rodrigues De Lima GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283002257 Rosiany Laiz de Oliveira Grosman Coelho GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000859 Rubia Manoel Gonçalves GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283000327 Ruthmary Fernanda De Souza Fernandes GRUPO L 11/10/2022 13h30 14h00 

283001138 Samantha Pinto Soares GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000307 Sarah Fagundes Lobo GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283001946 Saulo Dias Ramos GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283001008 Sheila Santos Gomes GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283001663 Sidréa Soares Rezende GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000877 Silvana Aparecida Pareça GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000735 Silvana Sousa De Mello Martins GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283002017 Simoni Tedesco GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000440 Sinara Cristine Faria GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283001407 Solange Aparecida Da Silva Fonseca GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000494 Solania Francisquini Pereira Abreu GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283000179 Sônia Renata Dônola De Melo GRUPO M 12/10/2022 7h30 8h00 

283002212 Tânia Cristina Da Silva Rodrigues GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000734 Tatiane Reis De Oliveira GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283001187 Thaisa Evelyn Dos Reis Oliveira GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000428 Thays Alessandra Silva Saçço GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000342 Thomaz Spartacus Martins Fonseca GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000868 Tiago José Fontoura GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000077 Uziel Ananias Sant Ana Almeida GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283001498 Valdirene Andrade Honório GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000427 Vinícius Rangel Dos Santos GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283001265 Vivian Petermann Dos Santos GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283002180 Wanda Fidelis De Souza Neta GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 

283000409 Williana Freitas De Oliveira GRUPO N 12/10/2022 13h30 14h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO III – RELAÇÃO DE ESTUDOS DE CASO  

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 01 

 
Considerando a seguinte realidade: escola municipal de ensino fundamental I e II, de porte médio (600 – 1.000 
alunos), situada em área urbana. As famílias têm escolaridade média e conseguem dar suporte aos seus filhos nos 
estudos, mesmo com dificuldades. A escola tem uma estrutura bem adequada com: laboratório de ciências, biblioteca, 
sala de Arte, quadra poliesportiva, salas amplas e ventiladas, auditório e pátio arborizado. O perfil dos professores é 
de 50% com especialização latu sensu, 20% com mestrado ou doutorado e os demais com graduação. 60% são 
professores temporários, sendo 10% com contratos trimestrais ou mensais.  
Apresentação do contexto: a escola possui baixos resultados nas avaliações de larga escala, principalmente nas 
turmas de 6º ao 9º ano, desde 2015: apenas 12% está no nível Proficiente em Matemática e 14% em Língua 
Portuguesa. Em 2017, o percentual elevou para 13% em Matemática e se manteve 14% em Língua Portuguesa. Em 
2019 não houve alteração. O percentual Abaixo do Básico ficou em média 70% nas duas disciplinas em 2015, 2017 e 
2019. Esse cenário está desenhado, então, desde antes da pandemia. Dessa forma, a expectativa da escola pós-
período de isolamento social (devido à pandemia da Covid-19) é de um resultado mais complexo ainda, visto que 
muitos alunos não tiveram acesso à internet e não conseguiram acompanhar as atividades on-line, mas foram avan-
çados por recomendação do Ministério da Educação no ano de 2020, principalmente. Dessa forma, a escola e suas 
salas de aula se encontram em um contexto bem heterogêneo de aprendizagem requerendo uma gestão pedagógica 
específica para esse momento. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada. 
 
 

 

ESTUDO DE CASO Nº 02 
 

 
 

Considerando a seguinte realidade: uma escola de ensino fundamental I e II, de porte pequeno (300 – 500 alunos) 
situada em área rural afastada do centro urbano sem acesso à internet. Possui 90% dos professores temporários, mas 
que permanecem ano a ano com contratos, visto que a região é difícil de se contratar profissionais formados. A 
maioria dos alunos são filhos de pequenos agricultores, com baixa escolaridade e nível socioeconômico baixo. Não 
possuem lugar para estudar em casa e ajudam as famílias no contraturno no trabalho. A estrutura escolar é adequada, 
mas falta uma biblioteca atualizada, laboratório de ciências e, quando chove forte, precisam suspender as aulas. Os 
professores são todos graduados e a maioria com pós-graduação latu ou strictu sensu. 
Apresentação do contexto: a escola não consegue realizar todas as avaliações de larga escala, já que principalmente 
em períodos chuvosos as provas não chegam ao local. Dito isso, não há um resultado geral fidedigno, mas os alunos 
demonstram muitas dificuldades em leitura, escrita e no raciocínio lógico formal. Não conseguem realizar tarefas 
simples de separar sílabas, acentuação ou divisão por dois algarismos no divisor. As tarefas de casa, muitas vezes 
vêm em branco, pois, como já dito, a maioria ajuda as famílias no trabalho do campo e não consegue cumpri-las. Ao 
mesmo tempo, são muito interessados em assuntos rurais, conhecem clima, têm noção de tempo e de estações 
do ano não convencionais, ou seja, organizam o trabalho do campo com sua família, mas não possuem êxito 
na escola regular. Os professores de Ciências e de Matemática discordam das abordagens para contribuir na 
melhoria da aprendizagem. O professor de Matemática afirma que eles precisam de exercícios volumosos e 
repetitivos para aprender e o de Ciências que é necessário abordar o contexto dos alunos para que a 
aprendizagem, ocorrendo de forma significativa, possa melhorar.  
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  
 
 



ESTUDO DE CASO Nº 03 
 
 

Considerando a seguinte realidade: uma escola de área urbana, porte médio (600 – 1.000 alunos) que oferta 
Ensino Fundamental I pela manhã e Ensino Fundamental II à tarde. No geral, as famílias são escolarizadas, mas 
há um grupo com nível socioeconômico extremamente baixo, que corresponde a 30%, mais ou menos dos 
alunos de EFI e EFII. Esses alunos não podem permanecer na escola para atendimentos extras, projetos ou 
quaisquer outras atividades que a escola proporcionar no contraturno. Geralmente não fazem tarefas de casa; 
possuem dificuldades em se integrar em trabalhos de grupo ou de fazer amigos. Raramente faltam as aulas, 
mas demonstram muitas vezes inquietação e até reações agressivas diante de professores e colegas. Outro 
grupo de alunos, mais ou menos 20% têm um desenvolvimento excepcional e são estudiosos, cumprindo suas 
tarefas, propõe projetos e conteúdos para estudos. Eles estão misturados nas salas, e esse contexto torna a 
sala extremamente diversa e a recomposição das aprendizagens, especialmente pós isolamento social (devido 
à pandemia do Coronavírus) tomou uma proporção muito maior. 
Apresentação do contexto: os professores do Ensino Fundamental II são resistentes a mudanças e, no geral, 
suas aulas seguem um ritmo padrão: 5 (cinco) minutos para realizar a chamada, 30 (trinta) minutos de 
exposição, trabalhos em grupo e tarefas de casa etc. Há, porém, a necessidade de se recompor as 
aprendizagens, especialmente do grupo com maior dificuldade citado no parágrafo anterior. Sabemos do valor 
da aula expositiva, mas também sabemos que ela, repetida e isoladamente, não gera ou melhora a 
aprendizagem. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  

 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 04 
 
 

Considerando a seguinte realidade: escola de área urbana de porte médio (600 – 1.000 alunos) que oferta 
apenas o Ensino Fundamental II. A situação socioeconômica dos alunos, em geral, é boa considerando as 
condições de tempo de estudos, mas muitos trabalham de forma informal para ajudar na renda mensal da 
família. Dessa forma, essa escola, que se pretende ser de tempo integral, enfrenta algumas dificuldades para 
essa implementação, pois não há outra escola próxima para deslocar os alunos que não podem frequentar o 
dia todo. Os professores são, em sua maioria, temporários e as salas de aula são bem cheias, com espaço físico 
totalmente ocupado. Não há quadra poliesportiva, e o pátio é apenas interno para as refeições nos intervalos 
do recreio. A estrutura é razoável; porém, a arquitetura é antiga, com corredores longos e as salas são isoladas 
da área administrativa, secretaria e a biblioteca, ou seja, não há espaço adequado de leitura. É uma escola 
essencial à comunidade local e ao entorno. 
Apresentação do contexto: a maioria dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental não está no nível 
proficiente de Língua Portuguesa e Matemática, sendo que mais de 50% está Abaixo do Básico. Os professores 
de Arte e de Química são contratados temporários, recém-formados e ingressaram no meio do ano letivo na 
escola. Suas práticas pedagógicas são bem tradicionais, considerando apenas o livro e os materiais escritos 
como materiais didáticos. Enfrentam muitas dificuldades de disciplina e vários conflitos ocorrem em suas 
aulas, que, no geral, não alcançam os objetivos traçados e, por consequência, os seus alunos não conseguem 
desenvolver as habilidades mínimas previstas nos roteiros de atividades. Para cumprir a carga horária 
trabalham em duas escolas distantes 10 km uma da outra e não conseguem cumprir toda a carga horária 
prevista para o planejamento e a formação em serviço. 

 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  

  



ESTUDO DE CASO Nº 05 
 
 
 
Considerando a seguinte realidade: escola de porte pequeno (100 – 200 alunos) localizada em área rural e 
oferta o Ensino Fundamental I. Atendem alunos locais que se deslocam de transporte escolar em conjunto 
com alunos das escolas estaduais. A maioria das famílias não possuem escolarização média, por isso não 
conseguem contribuir na educação escolarizada de seus filhos. Mas são participativos e querem que eles 
progridam na escola. A escola, por sua vez, possui uma boa estrutura física, porém é bem simples e não possui 
biblioteca ou pátio coberto limitando-se, na maioria do tempo, os estudos em salas de aula. Mas há um ótimo 
espaço externo que não é bem explorado pelos professores. 
Apresentação do contexto: os professores são graduados e a maioria têm especialização. Além disso, gostam 
de realizar projetos, mas têm dificuldade em realizar a transposição didática, o que resulta em atividades 
pedagógicas isoladas. Os alunos também possuem muitas dificuldades, inclusive no uso do material didático, 
desde cadernos, lápis, livros, dentre outros.  
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  

 
 

 
ESTUDO DE CASO Nº 06 

 
 

Considerando a seguinte realidade: escola limite entre a área rural e urbana de porte médio (600 – 1.000 alunos). 
Nessa escola, o nível socioeconômico é baixo, considerando que muitos ajudam as famílias na renda mensal (trabalho 
informal) e, por isso, faltam muito às aulas. Ofertam o Ensino Fundamental I no turno matutino e Fundamental II no 
turno vespertino. Possuem matrículas provindas tanto da área urbana quanto rural (que usam o transporte escolar 
partilhado). Não cumprem as tarefas e muitos alunos demonstram cansaço durante as aulas, chegando a dormir em 
algum momento. Dependem da alimentação escolar para conseguirem se alimentar adequadamente durante o dia. 
Não tiveram acesso à internet durante o isolamento social (em função da pandemia do coronavírus) e a defasagem 
escolar, que já era enorme desde antes desse período, se agravou. Muitos alunos do Fundamental II não conseguem 
ler, escrever e fazer cálculos simples. Não conseguem desenvolver as habilidades previstas para o ano em que estão 
e não acompanham as aulas adequadamente, o que gera indisciplina e, frustração. As famílias raramente vão às 
reuniões de pais. 
Apresentação do contexto: os professores são graduados e muitos possuem especialização latu sensu. Eles 
preparam suas aulas com rigor e em dia, mas não concordam em retomar conteúdos de outros anos para 
diminuir a defasagem de seus alunos. Também não planejam em conjunto, mesmo que seus horários 
coincidam com outros colegas. Como já possuem certo grau de formação, também acreditam que não 
precisam fazer as formações que são organizadas pela Secretaria Municipal. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  
  



ESTUDO DE CASO Nº 07 
 
 
Considerando a seguinte realidade: escola urbana situada no centro do município de porte médio (600 – 1.000 
alunos). Oferta Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. A escola atende a um público de nível 
socioeconômico de baixa renda e está localizada em uma comunidade com histórico de violência e pobreza 
extremas. Há tensões dentro da própria escola e a direção, por diversas vezes, teve de acionar as forças policiais 
para conter ou evitar conflitos físicos nos horários de entrada e saída dos alunos. Nesse contexto, há dificuldades 
de se organizar atividades coletivas, sejam projetos de aprendizagem, trabalhos de grupos, festas comemorativas, 
visto que muitos alunos são de grupos adversários fora da escola. Os resultados das avaliações são muito aquém 
das expectativas (70% Abaixo do Básico em Matemática e 60% em Língua Portuguesa). 
Apresentação do contexto: os professores da escola não residem na comunidade ou ao entorno. Muitos, inclusive, 
atrasam para chegar, pois trabalham em outras escolas ou moram distantes da mesma. Há uma rotatividade de 
profissionais na escola, dadas as dificuldades de convivência rotineiras. Também há uma dificuldade de organização 
nos horários escolares e de planejamento, pois a rotatividade exige alteração constante desses instrumentos de 
trabalho. Não há uma regularidade na realização do planejamento e uma necessidade enorme de melhoria da 
aprendizagem, convivência e também de autoestima dos alunos e professores, pelo desgaste ocorrido. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada.  

 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 08 
 
 

Considerando a seguinte realidade: escola de porte pequeno (300 – 600 alunos), que oferta Ensino 
Fundamental I e II. A escola está situada em zona urbana, com uma boa estrutura, biblioteca, sala de Arte e 
sala de Ciências. Possui pátio amplo e arejado, onde fazem as aulas de educação física. As famílias são bem 
presentes e interagem bem com a escola. As turmas são bem distribuídas e as salas são amplas. O clima de 
trabalho é bem favorável a todos e conseguem realizar eventos pedagógicos, projetos, dentre outras 
atividades coletivas. De um modo geral, os resultados da escola nas avaliações são bons, mas estão 
estagnados há muito tempo (desde 2015) e não conseguem avançar os alunos com defasagem. 
Apresentação do contexto: um percentual de, aproximadamente, 20% dos alunos do EFI não conseguem ler 
e escrever adequadamente aos 8 anos. Devido à realidade da escola, os professores atribuem essa situação 
aos próprios alunos: preguiça, não gostam de estudar, não fazem tarefas etc. Há, porém, uma preocupação 
da Direção com esse grupo de alunos e quer que seja feito um trabalho para melhorar sua aprendizagem, 
visto que a escola oferece condições para tal feito. Já reuniu professores e não houve muitos avanços na 
prática. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada. 

  



ESTUDO DE CASO Nº 09 
 

 
 

Considerando a seguinte realidade: escola municipal de Ensino Fundamental I e II, de porte médio (600 – 1.000 
alunos), situada em área urbana. As famílias têm escolaridade média e/ou superior e conseguem dar suporte aos 
seus filhos nos estudos. São bem exigentes e buscam participar e opinar na escola constantemente. A Direção recebe, 
quase que semanalmente, grupos de mães com propostas de melhoria e ajustes também na prática pedagógica da 
escola. Participam dos eventos, como festas, apresentação de projetos, mostras e feiras, dentre outros. A escola é 
bem dinâmica e busca manter um padrão conforme a exigência da comunidade. Possui uma estrutura física bem 
adequada com: laboratório de ciências, biblioteca, sala de Arte, laboratório de informática, quadra poliesportiva, 
salas amplas e ventiladas, auditório e pátio arborizado.  
Apresentação do contexto: por ser uma escola pública, há alunos, cujas famílias não têm a mesma condição das 
famílias que são bem atuantes. Dessa forma, há uma certa “exclusão” subjetiva nas atividades coletivas, nas salas de 
aula, durante o recreio, dentre outros momentos que são coletivos. Isso afeta também a aprendizagem, ou seja, o 
desenvolvimento cognitivo desse grupo, que apresenta defasagem na aprendizagem, especialmente pós-isolamento 
social devido à pandemia da Covid-19. É preciso inserir esses alunos no ritmo da aprendizagem, pois muitos correm 
o risco, inclusive, de ficarem reprovados. Apresentam, principalmente dificuldades na leitura, na escrita e no 
raciocínio lógico-matemático. Têm vergonha de responder alguma pergunta do professor ou ler alto em sala de aula. 
Esse grupo está em diversas salas de aulas e anos diferentes e não podem retornar à escola no contraturno. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada. 
 
 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 10 
 

 
 

Considerando a seguinte realidade: escola de pequeno porte (300 – 600 alunos), situado em área urbana que oferta 
Ensino Fundamental I e II nos dois turnos. As famílias não são participantes da escola: não frequentam reuniões de 
pais, não vão aos eventos escolares e não demonstram ser parceiras quando convidadas. A escola possui uma 
estrutura física adequada, mas falta uma gestão mais atuante quanto aos alunos, ou seja, a Direção é resistente a 
projetos e restringe o uso dos laboratórios e salas de Arte e informática, afirmando que se usar muito, pode 
“estragar”. A biblioteca também tem restrições quanto à frequência: não está disponível todos os dias para os alunos 
e abre somente 3 (três) vezes por semana para empréstimos de livros. Os resultados das avaliações de larga escala 
são medianos, mas não avançam desde 2017 e muitos alunos que estão abaixo do básico não conseguem avançar. 
Apresentação do contexto: A Direção, por sua resistência, já gerou muito desânimo e atribui as ações proibitivas à 
ausência de um pedagogo que cuide dessa parte. Há uma preocupação por parte de um grupo de professores quanto 
aos resultados das avaliações, bem como com a defasagem da aprendizagem. Outro grupo, porém, encontra-se um 
tanto desanimado e não demonstra disposição para implementar um trabalho de intervenção pedagógica para 
melhorar a aprendizagem. Como é comum no Ensino Fundamental I, há muita dificuldade na leitura e escrita e no 
raciocínio lógico-matemático. No Ensino Fundamental II, há uma defasagem idade-série considerável, ou seja, alunos 
com mais idade frequentando turmas com alunos adequados à faixa etária. Essa realidade gera, muitas vezes, 
indisciplina, agressividade com os professores, principalmente quando veem o êxito de colegas mais novos nas 
avaliações e tarefas. 
 

Considerando a situação hipotética anterior, bem como os dados relevantes narrados, elabore um Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP) de recuperação da aprendizagem, enfatizando a dificuldade indicada. 

 



ESTUDO DE CASO Nº 11 
 
 

O Ministério da Educação revelou os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2021, que apontam que a alfabetização foi impactada pela 
pandemia no país. Em comparação ao período anterior à Covid-19, a maior queda de desempenho aconteceu 
com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, em período de alfabetização, na disciplina de Língua 
Portuguesa, segundo o Saeb. Na Escola Municipal X, os resultados não foram diferentes, e os estudantes em 
processo de alfabetização do 2º EF também foram os mais impactados. Nesta escola, no ano de 2019, a média 
registrada entre os estudantes foi de 750 pontos; já em 2021, a média caiu para 725,5. Isso significa, pela 
mostra dessa edição, que quatro em cada dez crianças que fizeram a prova não conseguem ler nenhuma 
palavra. Para agravar a situação, os professores que atuam no 1º e 2º ano do EF são recém-contratados e, 
apesar da boa vontade, não possuem experiência. Esta escola municipal possui doze turmas cursando os anos 
iniciais do Ensino Fundamental, sendo 2 de 1º EF; 2 de 2º EF; e, 2 de 3º EF, as demais estão distribuídas entre 
o 4º e o 5º EF.  

 

Sabendo que nestes primeiros anos de escolarização não há reprovação e que a escola está situada em um 
centro urbano, recebendo alunos de regiões periféricas e de baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), elabore um Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) com foco na resolução da situação enfrentada na 
Escola Municipal X. 

 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 12 
 
 

A Escola Municipal YZ possui uma prática docente muito tradicional, apesar das orientações contidas nos 
documentos orientadores do currículo. Os professores que estão há mais de 20 anos trabalhando nas mesmas 
séries apresentam resistência a trocas, argumentando que fizeram muitos investimentos nos materiais com 
os quais atuam nas séries. Além disso, a diretora da escola sempre deu conta do trabalho pedagógico, mesmo 
sem coordenador pedagógico há cinco anos. Este problema é agravado no 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental, pois os professores são divididos por “matérias” e “transitam” pelos tempos e espaços 
escolares como se estivessem atuando nas séries finais do Ensino Fundamental.  Em 2019, 2020 e 2021, os 
índices de reprovação no 5º ano do EF foram de, em média, 33%. Há, ainda, uma insatisfação por parte dos 
pais que não entendem o porquê de tanta reprovação, apesar de que, para os pais cujos filhos têm boas 
notas, está tudo bem como está.  

 

Considerando a situação relatada, elabore um Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) com foco na resolução 
da situação enfrentada na Escola Municipal YZ. 



ESTUDO DE CASO Nº 13 
 
 
 

Escolhida para implantar projetos interdisciplinares em todo o Ensino Fundamental, a Escola Municipal MNO foi 
totalmente reformada, tendo seus espaços ampliados, inclusive, com aumento do número de salas de aula para 
doze e construção de quatro ambientes de aprendizagem, cada um de acordo com uma área de conhecimento. 
Da estrutura antiga pouco sobrou, novos mobiliários, novas carteiras, mesas que possibilitam toda espécie de 
arranjo dos ambientes, material didático, estruturas para recursos educacionais digitais, refeitório novo, enfim, 
tudo novo. Com exceção das duas turmas do 1º ano do EF, a maioria dos estudantes das outras oito turmas já são 
alunos da escola, acostumados com o formato antigo e também os professores, a maioria com mais de cinco anos 
de escola e com exceção de três iniciantes recém-chegados do último concurso. Com o atraso das obras, que 
deveriam ser entregues no início do ano letivo, os alunos estavam distribuídos por salas do entorno da escola, 
alguns em dependências da igreja, outros em salas provisórias no próprio espaço da escola. Para atender ao 
desafio deste “reinício” do ano letivo com dois meses de atraso, a Coordenação Pedagógica deverá pensar na 
formação docente para o trabalho interdisciplinar e na organização dos espaços e tempos escolares.  

 

Considerando a situação relatada, elabore um Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) com foco na resolução da 
situação enfrentada na Escola Municipal MNO. 
 
 

  
 
 

ESTUDO DE CASO Nº 14 
  
 

No ano letivo de 2022, a Escola Municipal PQR que atende alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental possui 
um corpo docente engajado e dedicado. Apesar disso, mais de 90% deles atuam com o modelo tradicional de 
educação, com exceção dos novatos, recém-chegados na escola por meio do último concurso público. O fato de o 
ensino permanecer calcado em um tradicionalismo ultrapassado, acaba por causar em muitas crianças o 
desinteresse e as deixa desconectadas com relação à escola, pois não se identificam com uma prática que não é do 
seu tempo e não dialoga com o mundo atual. Ao invés de buscar novas soluções para os problemas na educação e 
demandas atuais da sociedade na qual vivemos, a metodologia tradicional parece andar na contramão da chamada 
Era Tecnológica, não levando em conta o novo perfil de educando que se forma em meio às tecnologias existentes. 
Com a chegada dos novos docentes e, em atendimento aos encaminhamentos da Secretaria de Educação, ficou 
estabelecido que a organização do trabalho pedagógico deve ser orientada para Interdisciplinaridade, privilegiando 
o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento em prol da formação integral. 

 

Considerando a situação relatada, elabore um Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) com foco na resolução 
da situação enfrentada na Escola Municipal PQR. 

 
 



ESTUDO DE CASO Nº 15 
 
 
 

Localizada na periferia da cidade, a Escola Municipal ABCD oferece o Ensino Fundamental, séries iniciais e finais. 
Cada série possui duas turmas de cada ano escolar, sendo que no 1º ano do EF as turmas se formam a partir do 
ingresso dos estudantes que chegam da Educação Infantil anexa à Escola ABCD, porém com gestores diferentes. 
Ocorre que, ao longo do último ano letivo, a Escola de Educação Infantil deixou de atender, por questões estruturais 
e também por falta de professores, parte das crianças da comunidade. Apesar de esta ser uma condição 
excepcional, uma consequência foi que, das crianças que formam as duas salas do 1º EF, pelo menos a metade não 
passou pela Educação Infantil, já que, não tendo acesso à escolinha, também não puderam custear os estudos em 
escolas particulares. Isso gerou uma briga interna entre as professoras alfabetizadoras, pois elas não queriam 
assumir a turma formada por crianças que não tinham, segundo elas, preparo para serem alfabetizadas. De outro 
lado, a diretora da escola insiste que as crianças devem ser enturmadas conforme as informações: 1ª EF A = 
alunos oriundos diretamente da comunidade; 1º EF alunos oriundos da Escola de Educação Infantil. Outro 
problema referido pelas alfabetizadoras é que a cartilha que usam no processo de alfabetização não poderá 
ser utilizada por todas as crianças, já que, provavelmente, estão em momentos diferentes da alfabetização.  

 

Como Coordenador Pedagógico que está assumindo a escola, proponha um Plano de Intervenção 
Pedagógica (PIP), com foco na resolução da situação enfrentada na Escola Municipal ABCD. 
 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 16 
 
 
Localizada em comunidade carente, com problemas de saneamento básico, com muitos estudantes vivendo 
em condições precárias, com pais e mães desempregados e dependentes de programas sociais, a Escola 
Municipal Quadrado e Retângulo oferece o Ensino Fundamental I e II em dois turnos, sendo as séries iniciais 
no turno da manhã, as séries finais no turno da tarde. A prática de “enturmação” defendida e praticada pela 
gestão escolar é a de organizar por idade. Sendo assim, nesta escola, com exceção do 1º EF, 2º EF e 9º EF, 
que possuem duas turmas somente, todos os demais anos escolares possuem, no mínimo, três turmas, dos 
mais novinhos aos mais velhos. A taxa de reprovação escolar a partir do 3º EF é de 30%, mas é 
comprovadamente maior nas turmas formadas por alunos mais velhos. No 3º EF, os alunos que são 
reprovados chegam ao fim do ciclo de alfabetização sem saber ler palavras simples ou mesmo copiar textos 
pequenos, mal reconhecendo as letras do alfabeto. A matemática também é causa de muita reprovação, 
sobretudo nas séries finais. “É como se as crianças fossem perdendo o encanto e a motivação para o estudo”, 
relata a Professora de Matemática do 9º EF, na escola há quinze anos.  

 

Como Coordenador Pedagógico que está assumindo a escola, proponha um Plano de Intervenção 
Pedagógica (PIP), com foco na resolução da situação enfrentada na Escola Municipal Quadrado e 
Retângulo. 

 
 



ESTUDO DE CASO Nº 17 
 
 
 

Localizada em bairro de difícil acesso na periferia da cidade, a Escola Municipal XYZ vem apresentando baixo 
desempenho nas avaliações externas, sobretudo em matemática. Há uma pressão por resultados melhores 
por parte da administração municipal e da própria comunidade escolar, incluindo um grupo de pais mais 
participantes. Ocorre que a escola vem enfrentando, ao longo dos últimos anos, falta de professores de 
Matemática. Problema que se agrava nas séries finais, já que nas séries iniciais os professores assumem 
todas as áreas de conhecimentos, em acordo com os documentos orientadores do currículo escolar. As 
turmas mais prejudicadas têm sido as do 6º e 7º anos do EF, que, recorrentemente, são as escolhidas para 
ficar sem as aulas de Matemática. A gestão da escola tem dado prioridade em atender às turmas do 8º e 9º 
anos do EF, mas, mesmo assim, os estudantes não desenvolvem as competências esperadas ao final do 9º 
EF. No último concurso, apenas duas das três vagas de professor de Matemática foram preenchidas, pois 
não se trata de falta de iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, mas, sim, da falta de profissionais 
formados na área. Diante desta situação, as turmas de 6º EF continuam sem professores desta matéria.  

 

Como Coordenador Pedagógico que está assumindo a escola, proponha um Plano de Intervenção 
Pedagógica (PIP), com foco na resolução da situação enfrentada na Escola XYZ. 
 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 18 
 
 
Como a maior parte da população brasileira passou por uma escola pública, é natural que os problemas 
desta sejam mais evidentes e conhecidos do que os problemas das instituições particulares de ensino. Sabe-
se que as escolas públicas brasileiras carecem de mudanças urgentes em sua estrutura, o que passa por 
uma reorganização da própria educação pública como um todo. Enquanto isso não acontece, as escolas se 
reorganizam para atender com sucesso aos estudantes em idade escolar. É o que acontece com a Escola 
Municipal EFG, situada em comunidade com alta densidade populacional, cuja pobreza extrema acarreta 
danos aos alunos. Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, observamos alto índice de crianças não 
alfabetizadas no tempo esperado, muitas delas faltam as aulas repetidamente para ajudar a cuidar dos 
irmãos. Em função deste cenário, a Secretaria Municipal de Educação construiu anexa à escola classes de 
Educação Infantil para atender crianças de quatro e cinco anos, com a estrutura necessária para receber 
todas as crianças destas idades e proveu os professores necessários para o funcionamento das novas 
turmas. O momento é de adequação do Projeto Político-Pedagógico, organização dos tempos e espaços 
escolares, planejamento curricular da Educação Infantil e das séries iniciais e atribuição de aulas para os 
docentes. A esperança é a de que haja melhoras nos resultados escolares, sobretudo na alfabetização.  

 

Como Coordenador Pedagógico que está assumindo a escola, proponha um Plano de Intervenção 
Pedagógica (PIP), com foco na resolução dos desafios enfrentados pela Educação Infantil e séries iniciais 
do Ensino Fundamental da Escola Municipal EFG.  

 
  



ESTUDO DE CASO Nº 19 
 
 

A Escola Municipal HIJ possui dez salas de aula, três turnos de funcionamento, 25 turmas distribuídas nos 
turnos, sendo que o Ensino Fundamental, anos finais funcionam pela manhã, as séries iniciais à tarde e, à 
noite, apenas a Educação de Jovens e Adultos. Possui quadra de esportes, refeitório, bibliotecas, espaços de 
multimídia, salas de informática, computadores nas salas, pátio para brincadeiras livres, enfim, uma escola 
com boa infraestrutura. Uma curiosidade sobre os espaços escolares é que, por medo de serem mau 
utilizados, ficam a maior parte do tempo fechados, com exceção das salas de aula e refeitório, sendo que os 
computadores das salas de aula são raramente utilizados pelos docentes e nunca pelos estudantes. Está 
inserida em região com acesso à transporte, comércio e lazer. Os estudantes, mesmo os mais carentes, têm 
acesso a parques, saneamento básico e saúde. Apesar do contexto favorável, apresentam baixo rendimento 
de maneira geral. Os estudantes com destaque no desempenho existem, mas estes resultados são mais 
reflexo de capacidades individuais do que reflexo do trabalho pedagógico da escola ou de algum docente. 
Como consequência, além do baixo rendimento, os estudantes têm níveis consideráveis de indisciplina, 
desmotivação e de faltas e os docentes estão “desesperançosos” e cansados.  

 

Como Coordenador Pedagógico que está assumindo escola, proponha um Plano de Intervenção 
Pedagógica (PIP), com foco na resolução da situação enfrentada na Escola HIJ. 
 
 

 
 

ESTUDO DE CASO Nº 20 
 
 

Localizada em comunidade da região central, a escola municipal TUVX vem enfrentando problemas de 
indisciplina e baixo desempenho no 7º, no 8º e no 9º ano do Ensino Fundamental. Curiosamente este 
problema é concentrado nas aulas de História e Geografia. São alunos que apresentam muita diversidade, 
sobretudo de raça, etnia e religião, mas não possuem distorção idade/série. De postura tradicional, os 
docentes não toleram conversas e interrupções em suas aulas e explanações didáticas. Não há problemas de 
infraestrutura na escola, que conta com áreas de lazer e espaços de sala de aula adequados. Os alunos, por 
sua vez, parecem estar desmotivados, não fazem as lições em aula, muito menos em casa. Notadamente, há 
problemas de gestão da sala de aula e da aprendizagem, visto que a indisciplina parece estar atrelada à 
didática do docente, principalmente. Os pais são participativos e interessados, mas já percebem o problema 
como sério.  

 

Considerando a situação relatada, elabore um Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) com foco na resolução da 
situação enfrentada na Escola Municipal TUVX.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


