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Ofício Circ. n.º 017/2016 - EEF                                           Curitiba, 06 de maio de 2016. 

 

 

Assunto: Planilha para registro do percurso individual de aprendizagem   

  

 

Prezadas Equipes Gestoras, 

 

 

Em caráter preliminar, encaminhamos a planilha para registro do percurso 

individual de aprendizagem dos/as estudantes.  

O objetivo do instrumento é efetivar o registro sobre a aprendizagem dos/as 

estudantes, dos anos iniciais do ensino fundamental, em todos os componentes 

curriculares e práticas da educação integral, gerando informações organizadas e 

sistematizadas com gráficos e pareceres descritivos.   

Segue documento em anexo com as demais orientações.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 

 

Leticia Meira 
Diretora do Departamento de Ensino Fundamental 

 
 
 
 
Aos Diretores e às Diretoras das Escolas Municipais 
Curitiba – PR 
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ANEXO I 
 

Orientações 
 

 O documento para registro do percurso individual de aprendizagem foi 

organizado contemplando os critérios de avaliação da versão preliminar do Currículo do 

Ensino Fundamental, portanto a planilha poderá ser modificada, tal como o currículo, 

ao longo deste ano.  

 Considerando que nem todas as escolas trabalham com o componente 

curricular de línguas estrangeiras, enviamos dois modelos de planilha para cada ano, 

uma contendo os critérios de avaliação de línguas estrangeiras e outra sem. Portanto, 

observe nos arquivos anexos quais são as planilhas adequadas para sua escola. 

 Sugerimos que a escola organize uma pasta para cada turma, 

replicando uma planilha (correspondente ao ano) para cada estudante.  

 É importante atentar para o cuidado com as informações dos 

estudantes, realizando backup, no mínimo trimestral, das planilhas, após o 

preenchimento.  

 A planilha contém 7 abas:  

 Aba “INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO” 

 Aba “DADOS”: nesta aba as professoras e professores preenchem os conceitos 

atribuídos aos critérios de avaliação, conforme respectivo trimestre em que o 

conteúdo foi ou não trabalhado, bem como as informações de frequência. 

 Aba “GRÁFICO”: nesta aba temos os gráficos dos três trimestres, de cada 

componente curricular, organizados lado a lado, visualizando os conceitos 

atribuídos e o percentual de conteúdos não trabalhados. Além dos gráficos, 

temos um campo para uma breve descrição do desenvolvimento do estudante 

considerando os componentes curriculares e as práticas da educação integral. 

 Abas “1º TRIMESTRE”, “2º TRIMESTRE” e “3º TRIMESTRE”: temos os gráficos 

de barras com a síntese dos critérios avaliados em cada trimestre e um campo 

para o parecer descritivo. Esta aba pode ser impressa e entregue às famílias.  

http://multimidia.cidadedoconhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downloads/arquivos/10200/download10200.pdf
http://multimidia.cidadedoconhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downloads/arquivos/10200/download10200.pdf
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 Aba “ANUAL”: Consiste na sistematização final considerando todos os critérios 

de avaliação.  


