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1 INTRODUÇÃO: UMA BREVE DEFESA
O Programa Estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem (PENOA)
institui-se como mais uma possibilidade, entre as muitas ofertadas pela Secretaria
de Estado de Educação (SED), de o estudante da Educação Básica (EB) lograr
efetivo êxito em sua aprendizagem das habilidades de leitura, produção textual e
cálculo

e,

consequentemente,

com

a consolidação

dessas,

lidar

com

o

conhecimento nas diferentes áreas.
As pesquisas relacionadas à aprendizagem em âmbito escolar e as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução CNE/CEB
04/2010) orientam e enfatizam a importância da oferta de novas oportunidades de
aprendizagem sempre que o estudante apresentar lacunas de conhecimento,
sobretudo, nos processos (habilidades): de leitura, de produção textual oral e escrita
e de cálculo.
Para além da “recuperação paralela”, prevista na Lei nº 9.394/96, como
parte constitutiva do planejamento e do plano diário de aula, da recuperação de
estudo, entre outras dinâmicas didático-pedagógicas, há, ainda, o estatuto das
novas oportunidades de aprendizagem como um programa promovido pelo órgão
central em tempo e turno diferenciados, sistematicamente planejados por meio de
pautas interacionais que foquem o ouvir/falar, o ler/escrever e o calcular.
Cabe lembrar que a Proposta Curricular de Santa Catarina e os demais
documentos conceptuais e legais sobre a EB preconizam a heterogeneidade do
sujeito aprendiz e suas diferentes dimensões de aprendizagem (tempo, contexto,
representação de mundo). Sendo assim, este Programa abre caminhos pedagógicos
para aqueles que, no tempo escolar regular, não se apropriaram dos conhecimentos.
potencialmente previstos, além de lhes ofertar um tempo, um planejamento e uma
didática que atenda ao sujeito em suas especificidades pedagógicas e sociais.
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PARA QUEM, QUANDO E COMO: A LOGÍSTICA

2.1 ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS
A implementação do PENOA, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
inicia um processo de desconstrução do estatuto da retenção nos 3° e 5° anos,
uma vez que ao final desses, serão verificadas a aprendizagem e o desenvolvimento
cognitivo da criança de 06, 07 e 08 anos (Ciclo do acesso à Alfabetização com
Letramento) e de 09 e 10 anos (Ciclo da Consolidação da Alfabetização com
Letramento) por meio da avaliação diagnóstica.
A criança que, tendo frequentado esses dois ciclos e submetida à avalição
diagnóstica, ainda não estiver lendo, escrevendo e calculando, frequentará o
PENOA no ano letivo em curso, considerando:
a.

Decodificação (ler: face mais sistêmica): criança que ainda não

estabeleça relação entre fonema e grafema, isto é, não consiga atribuir valor sonoro
ao grafema.
b.

Codificação (escrever: face mais sistêmica): criança que ainda não

esteja representando grafemicamente (escrita) o valor sonoro do fonema em textos
próprios para a faixa etária.
c.

Processo de ler e escrever, levando em conta a leitura e a produção

textual como habilidades indissociáveis: criança que ainda não extrapole o plano da
compreensão (os campos semânticos: significados) e não atribua sentido
(interpretação) ao que lê ou ao que escreve e que apresente dificuldades de coesão
e coerência textual (atribuição de sentido).
Cabe salientar que a leitura e a escrita devem estar em consonância com a
idade e o desenvolvimento cognitivo da criança, isto é, o nível de complexificação do
gênero textual deve ser adequado à faixa etária e ao desenvolvimento intelectual.
Diagnosticadas

as

lacunas

de

aprendizagem,

conforme

previsto

anteriormente, essas crianças do 3°, do 4° e do 5° ano frequentarão o PENOA, em
outro turno, sob a regência de um professor pedagogo, o qual realizará trabalho
pedagógico focado na leitura, na produção textual e no cálculo para a consolidação

dessas habilidades.
Sumariando o que foi dito anteriormente:
a.

Público-alvo nos anos iniciais do EF:

 Criança matriculada no 3° ano, que foi reprovada no ano anterior.
 Criança matriculada, no 5° ano, que foi reprovada no ano anterior.
b.

Atendimento pedagógico

 Professor habilitado em Pedagogia e professor habilitado em Educação
Física, para atender no PENOA no contraturno das crianças especificadas
anteriormente.

2.2 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Nos anos finais do EF, o processo de alfabetização prossegue com ênfase
no letramento por meio dos textos das diferentes áreas do conhecimento,
contemplando os saberes das disciplinas escolares. Portanto, o PENOA destina-se a
todo o aluno matriculado, no ano letivo em curso, no 6°, 7º, 8º e 9° ano, que
tenha sofrido reprovação e apresente dificuldade de aprendizagem na leitura,
na produção textual e no cálculo, com resultados negativos nas diferentes
disciplinas.
Sumariando:
Público-alvo Anos Finais


Aluno(a) matriculado(a), do 6° ao 9º ano, que foi reprovado(a) no ano

anterior.
a.

Atendimento pedagógico



Professor habilitado em Matemática, professor habilitado em Língua

Portuguesa e professor habilitado em Educação Física, para atuar na docência com
os alunos especificados acima, focando as habilidades de leitura, escrita e cálculo.
Priorizar profissionais que tenham participado do GESTAR II e da Formação PENOA
em 2017.

2.3 ENSINO MÉDIO (EM)

Neste momento da escolaridade ainda continua o trabalho pedagógico
efetivo, visando ao êxito da aprendizagem e ao desenvolvimento das habilidades de
leitura, de produção textual e de cálculo. O PENOA no EM destina-se a todo o
aluno matriculado no ano letivo em curso na 1ª, 2ª e 3ª série, que tenha sofrido
reprovação e apresente dificuldade de aprendizagem na leitura, na produção
textual e no cálculo, com resultados negativos nas diferentes disciplinas.

a. Público-alvo Ensino Médio


Aluno(a) matriculado(a) na de 1ª à 3ª série do EM, que foi reprovado(a) no

ano anterior.
b. Atendimento pedagógico


Professor habilitado em Matemática, professor habilitado em Língua

Portuguesa e professor habilitado em Educação Física, para atuar na docência com
os alunos especificados acima, focando as habilidades de leitura, produção textual e
cálculo. Priorizar profissionais que tenham participado do GESTAR II e da Formação
PENOA em 2017.
Observação: Os alunos matriculados no Ensino Médio Inovador/EMI, Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional/EMIEP, Programa Mais Educação, Escola de
Período Integral/EPI, Ensino Médio Integral em Tempo Integral/EMITI, ou outro
Programa de Educação Integral, não podem ser matriculados no PENOA.

3 PROPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO

Todos os alunos que frequentarem o PENOA serão imersos em atividades
pedagógicas e dinâmicas de ensino-aprendizagem voltadas à leitura, à produção
textual, oral e escrita e ao cálculo, visando o êxito pleno dessas habilidades. Para
tanto, o planejamento e as atividades de aprendizagem devem, prioritariamente,
considerar:

a.

O gênero textual como objeto de estudo e a materialidade do texto oral

e escrito do aluno como objeto de ensino das habilidades de leitura, escrita e
cálculo.
b.

O foco, no processo de leitura, incidirá:
i. face sistêmica – decodificação;
ii. face social – compreensão (objetividade do significado), interpretação
(subjetividade

do sentido e das representações mentais sobre o

mundo).
c.

O foco, no processo de textualização, incidirá:
i. fase de pré-textualização: leituras e momentos de discussão com
registros escritos;
ii. fase da textualização: produção escrita considerando os elementos da
superfície textual (coesão) e da estrutura profunda (coerência), além
dos elementos notacionais do sistema de escrita;
iii. fase da revisão textual: reescrita orientada do texto;

iv. fase da publicação: expor a produção escrita;
d.

O foco no cálculo: desenvolvimento de dinâmicas didático-pedagógicas

de leitura e de escrita, investigação, situações problema, que enfatizem as
habilidades e estratégias mentais relacionadas ao cálculo no processo pedagógico
(foco na adição/multiplicação e na subtração/divisão);
e.
i.

Foco na corporeidade /movimento por meio:
de jogos e brincadeiras (tradicionais, faz de conta, de construção, pré
esportivos, dramatização);

ii.

da ginástica, ( formativa e rítmica);

iii.

das atividades rítmicas, da dança, ( brinquedo cantado, cantigas de
roda, atividades rítmicas, danças folclóricas e populares);

iv.

do esporte, ( atletismo, voleibol, handebol, basquetebol, futebol, futsal,
tênis de mesa);

v.

da luta (judô, aikido, jiu jitsu, muay thai).

4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
4.1 SED

a) Elaborar e organizar o Programa Estadual Novas Oportunidades de
Aprendizagem, a ser cumprido por todas as escolas,
b) designar a coordenação do Programa às Gerências Regionais de
Educação,
c) realizar avaliação anual do Programa,
d) selecionar experiências exitosas das escolas, referentes ao PENOA,
enviadas pela GERED, para publicação.
4.2 GEREDs
a) Coordenar a execução do PENOA nas escolas,
b) realizar acompanhamento sistemático do PENOA por meio de reuniões de
avaliação, visitas às escolas, participação em conselhos de classe,
c) implementar e acompanhar as orientações e trabalhos pedagógicos,
emanados do órgão central,
d) participar dos encontros pedagógicos de estudos e avaliação, convocados
pelo órgão central,
e) encaminhar à SED/DIGR relatório anual avaliativo das turmas de cada
escola,
f) selecionar duas experiências exitosas das escolas, por ano, referentes ao
PENOA, para possível publicação pela SED.
4.3 UNIDADE ESCOLAR
a) Reestruturar seu PPP constando o PENOA,
b) elaborar diagnóstico de cada aluno eletivo ao PENOA, tendo por base
a Proposta Curricular de Santa Catarina e o Currículo do Território Catarinense
(após aprovação pelo CEE). Esse diagnóstico deve estar pautado nos seguintes
itens: Quantos dominam a escrita? Quantos leem e escrevem? Quantos
dominam os cálculos?,
c) coordenar a execução do PENOA na escola;

d) realizar acompanhamento sistemático do PENOA, por meio de reuniões
de avaliação, visitas às turmas,
e) possibilitar a participação dos professores do PENOA, nos conselhos de
classe;
f) implementar e acompanhar as orientações e trabalhos pedagógicos,
emanados do órgão central/GERED,
g) participar dos encontros pedagógicos de estudos e avaliação, convocados
pelo órgão central/GERED,
h) coordenar e acompanhar os momentos de planejamento dos professores,
i) viabilizar espaço físico (sala) para o funcionamento da(s) turma(s),
j) encaminhar à GERED relatório anual avaliativo das turmas,
k) selecionar a cada ano uma experiência exitosa da escola, referente ao
PENOA, para possível publicação pela SED.
4.4 PROFESSORES
a) Elaborar diagnóstico de cada aluno eletivo ao PENOA, tendo por base a
Proposta Curricular de Santa Catarina e o Currículo do Território Catarinense (após
aprovação pelo CEE). Esse diagnóstico deve estar pautado nos seguintes itens:
Quantos dominam a escrita? Quantos leem e escrevem? Quantos dominam os
cálculos?,
b) participar dos conselhos de classe da escola,
c) acatar as orientações e os trabalhos pedagógicos, emanados do órgão
central/GERED,
d) participar dos encontros pedagógicos de estudos e avaliação convocados
pela escola/GERED,
e) realizar planejamento semanal,
f) produzir materiais didáticos específicos,
g) encaminhar à direção/coordenação do PENOA relatório bimestral
avaliativo dos alunos,

h) apresentar uma experiência exitosa, anualmente, referente ao PENOA,
para possível publicação pela SED.
5.

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NA ESCOLA
A coordenação do programa na escola será desenvolvida por:
a)

Diretor da Escola;

b)

Assistente Técnico Pedagógico (40 horas);

c)

Orientador/Supervisor/Administrador escolar (Especialista).

A coordenação pedagógica deve estar a cargo do ATP ou especialista em
assuntos educacionais e nas escolas onde não houver esse profissional fica a cargo
do Diretor. Compete ao coordenador assegurar o planejamento coletivo, em que as
demais áreas do conhecimento se envolvam e contribuam com textos e materiais
que serão à base do trabalho de leitura e de escritura, desenvolvidos com o
estudante, articulando todas as disciplinas inerentes ao Ensino Fundamental e
Médio. O coordenador pedagógico deve organizar estudos sobre avaliação do
processo ensino-aprendizagem, auxiliando os professores em suas necessidades
para o sucesso do projeto.
6.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PROFESSORES
Os professores que atuarão diretamente com as turmas do PENOA serão:


Professores

graduados

em

Pedagogia

e

Educação

Física,

preferencialmente efetivos, para atuarem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;


Professores

graduados em

Língua Portuguesa, Matemática

e

Educação Física, preferencialmente efetivos, para atuarem nos Anos Finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
A escolha por essas disciplinas deve-se ao fato de que a escrita e a leitura
são aspectos fundamentais da Língua Portuguesa e, igualmente, importantes para a
formação inicial dos educandos possibilitando a compreensão, a interpretação e a
apropriação de saberes das áreas do conhecimento. O raciocínio lógico, presente no
ensino da Matemática, possibilita a compreensão e o entendimento do mundo nos
aspectos práticos da vida cotidiana. A prática esportiva propicia aos educandos
trabalharem o corpo em movimento com sentidos e significados produzidos pelas
relações sociais, compartilhadas por todos que a praticam. Essa prática deve ser

refletida, analisada e reestruturada dentro do papel educacional que a escola deve
desempenhar, devendo ser planejada de forma que leve o educando a compreender
criticamente as inúmeras formas de movimento e organização, transformando-se em
uma ação pedagógica participativa.
7.

FORMA DE OFERTA
Três (03) vezes por semana, no contraturno.

8.

MATRIZ CURRICULAR


Anos Iniciais

-08 aulas em sala e 02 aulas de planejamento.
-04 aulas em sala da disciplina de Esportes e 01 de planejamento.
Observação: O planejamento deverá ser articulado com os professores das
turmas de ensino regular e ser organizado com atividades, materiais e estratégias
diversificadas, buscando o êxito na aprendizagem das habilidades de leitura, produção
textual e cálculo dos alunos.


Anos Finais e Médio

-05 aulas em sala da disciplina de Matemática e 03 aulas para planejamento
coletivo.
-05 aulas em sala da disciplina de Língua Portuguesa e 03 aulas para
planejamento coletivo.
-04 aulas em sala da disciplina de Esportes e 01 para planejamento coletivo.
Observação: As três aulas destinadas ao planejamento coletivo são, como o
próprio termo especifica, para planejamento articulado entre os professores da turma,
portanto devem acontecer fora do horário das aulas em sala. O referido planejamento
deverá contemplar atividades, materiais e estratégias diversificadas, buscando o êxito na
aprendizagem das habilidades de leitura, produção textual e cálculo dos alunos.

9.

COMPOSIÇÃO DAS TURMAS



O número de alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais – por

sala -será de, no mínimo, 10 e, no máximo, 20.


O número de alunos do Ensino Médio - por sala - será de, no mínimo,

20 e, no máximo, 25.
Obs.: Como não haverá turmas do PENOA no período noturno, todos os
alunos devem ser atendidos no período diurno.


As aulas da disciplina de Esportes deverão ser distribuídas nos três (03)

períodos do Programa, no contraturno. Ou melhor, as aulas de Esportes devem ser
intercaladas com as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

10.

CURRÍCULO E CONTEÚDOS
O trabalho pedagógico no PENOA terá por base a Proposta Curricular de

Santa Catarina e o Currículo do Território Catarinense (após aprovação pelo CEE), e
focar nas habilidades de leitura, produção escrita e oral e cálculo.
Os conceitos e conteúdos deverão ser desenvolvidos por meio de um
trabalho interdisciplinar, com planejamento das aulas a partir de projetos ou
atividades de aprendizagem. Salientamos que o PENOA não é reforço escolar,
devendo estar focado no resultado do diagnóstico individual do aluno,
realizado no início do Programa.
O planejamento deverá ser articulado entre os professores, discutindo,
coletivamente a postura e a ação docente mais qualificada, para que o estudante
aprenda a ler, a falar em diferentes contextos sociais de uso da oralidade, a escrever
(em) para os diferentes contextos de uso da escrita e a calcular. Isto é, possibilitar a
compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes, da cultura e dos valores que fundamentam a sociedade,
consolidando a alfabetização e o letramento. É inevitável, portanto, o rompimento
com o currículo real, centrado em informações descontextualizadas e que visam
somente à reprodução de um saber pautado nas verdades que a escola presume
elegíveis para a formação do “aluno”.

11.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação deve diagnosticar a aprendizagem por meio de atividades
diversificadas, a fim de levantar dados para reorganizar o processo pedagógico
rumo ao êxito do estudante. A GERED/Coordenadoria e a escola devem organizar
formas de relatar (registrar) o processo de aprendizagem de cada estudante,
devendo discutir no conselho de classe trimestral com a participação dos pais dos
alunos. O foco dar-se-á no diagnóstico do processo pedagógico, possibilitando a
tomada de decisão em relação a aprendizagem dos alunos.
O PENOA deve constar no Projeto Político Pedagógico da escola e ser
apresentado a toda comunidade escolar. Além disso, o referido programa poderá
propiciar a avaliação do trabalho desenvolvido na escola, bem como do processo de
ensino aprendizagem.
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