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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

  

  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  

PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  AAVVAANNÇÇOO  DDAASS  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEENNSS  EESSCCOOLLAARREESS  ––  PPAAAAEE: 

  

1. Capa 

Preencher respectivamente os campos: Ano Letivo, Coordenação Regional de Ensino; Unidade Escolar; 

Etapa/Modalidade (Ensino Fundamental/anos iniciais ou Ensino Fundamental/anos finais), Regime (Anual), 

Organização (seriada), Turno, Componente Curricular (para os anos finais), Programa (Programa para 

Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE), complementando se “Alfabetizados” ou “Em Processo de 

Alfabetização”, para os casos de enturmação dos anos iniciais) -  Bloco (1, 2 ou 3, para os casos de 

enturmação dos anos finais)  e Turma. 

 

2. Avaliação Diagnóstica 

A ser realizada em dois momentos: inicial e final. A avaliação inicial deve ser registrada nas primeiras 

semanas do 1° semestre e a final nas últimas semanas do 2° semestre. 

A avaliação diagnóstica da turma visa a identificação e análise do processo de aprendizagem dos estudantes 

com a finalidade de encaminhar intervenções didáticas e pedagógicas adequadas.  

 

3. Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas 

 Data: Registrar o dia e o mês das aulas ministradas na turma.  

 Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas: Registrar diariamente os conteúdos e ações didático-

pedagógicas realizadas, em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2ª 

Edição, 2018) e o Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

4. Estratégias/Intervenções Didático-Pedagógicas  

As Estratégias/Intervenções Didático-Pedagógicas realizadas nas turmas do PPrrooggrraammaa  ppaarraa  AAvvaannççoo  ddaass  

AApprreennddiizzaaggeennss  EEssccoollaarreess  ––  PPAAAAEE, em conformidade com os documentos norteadores desta Secretaria, aten-

dem à legislação vigente no que concerne à Recuperação Contínua, direito estabelecido ao estudante pela 

LDB 9394/96, art. 13. 

Assim, o (a) Professor(a) deverá especificar no início do registro a estratégia /intervenção didático-

pedagógica realizada de acordo com as necessidades da turma e/ou do estudante, observando: 

 O registro do Reagrupamento Intraclasse (RINTRA) deverá conter detalhadamente as estratégias e 

atividades desenvolvidas no dia, assim como o nome/número de cada estudante que compôs cada 

grupo; 

 O registro do Reagrupamento Interclasse (RINTER), deverá conter as intervenções didático-
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pedagógicas desenvolvidas detalhadamente, o bloco/ano e o nome/número dos estudantes. O mesmo 

procedimento deve ser registrado tanto no Diário de Classe do professor que recebe quanto no do 

professor que encaminha o estudante. 

 Para o Acompanhamento Pedagógico Individual, Projeto Interventivo (PI) e Recuperação Contínua, 

deverão ser registrados: a data, as atividades desenvolvidas, o número dos estudantes que participaram. 

 

5. Avaliação 

Para as turmas Em Processo de Alfabetização e Alfabetizados (anos iniciais): Não preencher. 

Para as turmas dos Blocos 1, 2 e 3 (anos finais): 

 Estratégia e data: registrar o(s) instrumento(s)/ações(s) avaliativo(s), a data da realização e pontuação 

definida para cada um deles, nos quais não devem extrapolar a 10,0 (dez) pontos no total, em 

conformidade com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF. 

 Nota: registrar a nota bimestral obtida por meio da soma dos pontos das ações e instrumentos 

avaliativos utilizados. Após o fechamento da nota bimestral, decorrido o prazo para recurso, não 

haverá modificação de notas. 

 Faltas não justificadas: registrar somente o total de faltas não justificadas. 

 

6. Resumo Final 

Para as turmas Em Processo de Alfabetização e Alfabetizados (anos iniciais), preencher apenas as colunas A, 

C, F e I, observando: 

 Total de faltas (coluna C): registrar o total de faltas do ano letivo, considerando apenas as faltas não 

justificadas. 

 Resultado Final (coluna F): registrar o resultado de cada estudante, AP se Aprovado; RP se 

Reprovado; RF se Reprovado por Faltas ou ABA se Abandono. 

 Indicação do Ano/Bloco (coluna I): indicação do ano/bloco para a enturmação no ano letivo 

subsequente, conforme orientações do Programa. 

Para as turmas dos Blocos 1, 2 e 3 (anos finais), preencher as colunas B, C, E, e F observando: 

 Total de faltas (coluna C): registrar o total de faltas do ano letivo, considerando apenas as faltas não 

justificadas. 

 Média final (coluna E): registrar a média final. Os resultados finais da avaliação do processo de 

aprendizagem dos estudantes, deverão ser expressos por meio de notas, que variam numa escala de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez), na qual admite-se o arredondamento conforme os seguintes critérios:  a) nos  

intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74, o arredondamento é para menos; b) nos  intervalos de 0,25 a 

0,49 e de 0,75 a 0,99, o arredondamento é para mais.   

 Resultado Final (coluna F): registrar o resultado de cada estudante, AP se Aprovado; RP se Reprovado 

ou ABA: Abandono. 

 


