
11/02/19
Formação de Professores



AGENDA DO DIA 11 DE FEVEREIRO:

Período 1

Boas-vindas

Uso pedagógico dos Resultados 
das Avaliações 

Período 2

Diagnóstico e  Plano de ação



AGENDA DO DIA 11 DE FEVEREIRO:

Período 1

Boas-vindas

Uso pedagógico dos Resultados 
das Avaliações 

Período 2

Diagnóstico e  Plano de ação



Bem-vindos

à 

Escola _________

Bem-vindos



AGENDA DO DIA 11 DE FEVEREIRO:
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Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Objetivo:
Apresentar fundamentos do cálculo do Ideb e ações 

possíveis para a melhoria da aprendizagem e 
aprovação a partir de sua análise



Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min





Análise: IDEB – entendendo e extraindo as informações

Taxa de 

aprovacao

x=IDEB Nota 
(prova Brasil)



Análise: Relação entre Aprovação e Aprendizado

Escola
Nota 

Padronizada
Fluxo IDEB

A 7,0 90% 6,3

B 7,0 80% 5,6

C 7,0 60% 4,2



Paraná: Ideb 2017 - Anos Finais

Meta: 4,8



Paraná: Ideb 2017 - Ensino Médio

Meta: 4,6



Aprendizado - EF  Anos Finais

Nota padronizada

5,42

Prova Brasil

Língua Portuguesa Matemática

261,99 263,29



Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Escola X da Silva











Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Reprovação Abandono Aprovação

12% 2%

Indicadores de 
Rendimento
Anos Finais - EF

Todos os estudantes

100%

86%



Indicadores de Rendimento
Ensino Médio 



Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Características

comuns: escolas

com bons

resultados



Agenda Uso pedagógico dos Resultados das Avaliações :

1.Objetivo 5 min

2.Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar 30 min

3.Proficiência: que informações podemos retirar? 25 min

4.Indicadores de rendimento: Abandono e reprovação 15 min                                           

5. Características comuns entre escolas com bons resultados 10 min

6. Sugestões de ações. 15 min



Sugestões de ações



APRENDIZADO PARA TODOS: 

Ações específicas para alunos com baixo aprendizado: aulas de reforço, monitoria de alunos (aluno monitor – turno e

contraturno), reagrupamento, plano diagnóstico de aprendizagem no início do ano (atividades que abordam as habilidades

essenciais de leitura, produção de texto e conhecimentos básicos de matemática);

USO PEDAGÓGICO DAS AVALIÇÕES (DIAGNÓSTICO): 

- Apropriação dos Resultados das Avaliações Externas;

- Avaliações Diagnósticas frequentes;

- PLANO DE AÇÃO: Estabelecer mini-metas – aquelas que podem ser alcançadas a curto prazo (plano de ação);

O que podemos fazer com os resultados?



Elementos importantes

Trabalho

Colaboração

Compromisso

Acompanhamento

Responsabilização pela Aprendizagem dos Alunos

Planejamento

Foco



AGENDA DO DIA 11 DE FEVEREIRO:
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Boas-vindas
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Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



1. Objetivos:

• Identificar e analisar os indicadores educacionais da minha escola.

• Entender a relação direta entre aprendizagem e trajetória escolar (aprovação).

• Aprofundar o indicador de proficiência (SAEB/Prova Brasil e SAEP) e conhecer 

possíveis formas do uso pedagógico desse dado.

• Projetar metas de aprendizagem e fluxo para a minha escola, a partir da proficiência 

e aprovação. 

• Aprofundar a implementação de iniciativas de melhoria do resultado de 

aprendizagem dos estudantes.

• Apropriar-se da meta de IDEB 2019 estabelecida para minha escola.



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



• O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina 
informações de desempenho em exames padronizados SAEB/Prova 
Brasil) com informações sobre o rendimento escolar (aprovação). A 
fórmula geral do IDEB é dada por:

IDEB = Proficiência (N) x Aprovação (P)

(N) é a média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador 
entre 0 e 10.

(P) é o indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino. 

SAEB/Prova Brasil Média da etapa de 
ensino

Compreendendo o cálculo do IDEB



Escola
SAEB/Prova Brasil

(N)
Aprovação média

(P)
IDEB

(N x P)

A 6,0 90% 5,4

B 6,0 80% 4,8

C 6,0 60% 3,6

Refletindo sobre os resultados do IDEB

Anos Finais do Ensino Fundamental



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



DIAGNÓSTICO DA ESCOLA
Dados IDEB e SAEP

1

IDEB
▪ Qual é o IDEB atual (2017)  

de minha escola?

FLUXO/Indicador de Rendimento
▪ Qual o Fluxo nos  anos 

finais? E no ensino médio?
▪ Como está a Reprovação e o

Abandono?

PROFICIÊNCIA
▪ Quais as proficiências (2017) 

de  Língua Portuguesa e 
Matemática?

ESCALA SAEB
2

PROFICIÊNCIA
▪ Em que nível de  

proficiência da escala SAEB  
meus estudantes estão em  
Língua Portuguesa e em  
Matemática?

▪ Quais conhecimentos estão  
descritos neste nível da  
escala SAEB?

▪ Quais são os 02 maiores
pontos de ATENÇÃO de
minha escola?

▪ Quais ações pedagógicas
preciso realizar para superar
esses pontos de atenção?

Análise dos dados da minha escola
Registro da análise



Como analisar os dados da minha escola? (1/3)



Como analisar os dados da minha escola? (2/3)
6

Foco na Aprendizagem
Diagnóstico Pedagógico

Unidade Escolar:
Código INEP:
Município:
NRE
SAEB - Ensino Fundamental
Profic.  em Língua Portuguesa 2017
Profic.  em Matemática 2017
Nota Padronizada
Indicador de Rendimento 2017 (Aprovação)
IDEB 2017
SAEB -Ensino Médio 
Profic.  em Língua Portuguesa 2017
Profic.  em Matemática 2017
Nota Padronizada
Indicador de Rendimento 2017 (Aprovação)
IDEB 2017

SAEP - Anos Finais 6ºAno

Profic.  em Língua Portuguesa 2018 208
Profic.  em Matemática 2018 224
SAEP - Ensino Médio 1ª Série 
Profic.  em Língua Portuguesa 2018 228
Profic.  em Matemática 2018 256

6º ano E F 75,80 24,20
7º ano E F 53,10 46,90
8º ano E F 70,20 29,80
9º ano E F 78,30 20,30
1ª série E M 49,30 43,50
2ª série E M 73,80 19,00
3ª série E M 89,80 4,10

3,27
Ensino Médio

260
269
4,4

6,10

TAXA DE RENDIMENTO ESCOLAR

0,00
0,00

Taxa de 
Aprovação

Taxa de 
Reprovação

Taxa de 
Abandono

0,00
1,40
7,20

235

270

Atividade 1

7,20

9º Ano

3ª Série 

262

229

Anos Finais
240
249
4,8

0,68

0,67
2,91

*No EM, o Ideb passou a ser calculado 
por escola a partir de 2017*Tiveram resulatdos divulgados as escolas com 80% de participação no SAEB.

1

PROFICIÊNCIA

▪ Quais as proficiências (2017)
de Língua Portuguesa e Matemática no 

SAEP?
IDEB

▪ Qual é o IDEB atual (2017) EF e EM de 
minha escola?

▪ Como foi a evolução do IDEB na escola?

FLUXO

▪ Qual o meu Fluxo nos anos finais? 
Ensino Médio?

▪ Como está a reprovação e o
Abandono?

DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 
Dados IDEB e SAEP



Como analisar os dados da minha escola? (3/3)

ESCALA SAEB
2

PROFICIÊNCIA
▪ Em que nível de  

proficiência da escala 
SAEB/Prova Brasil meus 
estudantes estão em Língua 
Portuguesa e Matemática?

▪ Quais conhecimentos estão  
descritos neste nível da 
escala  SAEB/Prova Brasil? 

▪ Estamos satisfeitos  com este 
nível de  aprendizagem?



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



Socialização (grupo): pontos de atenção e 
ações de superação

Atividade 

Socialização em grupos - pontos de atenção e ações de superação. 

a) Discussão e registro: 
‐ Pontos de atenção e desafios identificados em cada escola com base nos dados.

‐ Indique ações para superar os desafios. 

‐ Registrar (em uma folha de papel), os 02 principais pontos de atenção e as ações de superação 

correspondentes, debatidas e consolidadas pelo grupo.

b)  Socialização no grande grupo: 

- 01 representante do grupo socializa os pontos detalhados anteriormente, em 02 minutos. 

- Fixar no Mural  "Pontos de atenção e ações de superação".  



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



META PARA 2019
Atividade

A partir da análise do Boletim os Grupos deverão:

- Definir a expectativa de meta de proficiência da escola para Língua Portuguesa e Matemática.

O que é essencial que os meus estudantes saibam para seguir bem sua trajetória na próxima etapa?

- Definir a expectativa de fluxo (aprovação) para 2019.

- Registrar no quadro de META PARA 2019. 

META PARA 2019 – EF e EM

Etapa Fluxo 2019
Meta de Proficiência 

em Língua Portuguesa 2019

Meta de Proficiência em Matemática 

2019

EF

EM



Como traçar a meta de proficiência da minha escola? 



2019 2019 2019

2019

FLUXO: Qual a taxa de aprovação  de 
2017 em minha escola?

1

Fluxo: Definir a meta de  
Fluxo 2019

3
FLUXO: Qual taxa de 
aprovação  quero garantir 

em 2019?
• Quais ações devo  promover 

para combater o abandono? 
E a reprovação?

• Qual é a taxa de aprovação  
que pretendo garantir neste  
ano? A cada 100 alunos,  
quantos serão aprovados  em 
2019?

• Definir uma porcentagem  
(até 100%) para a taxa  de 
Aprovação em 2019? • Anotar o fluxo

definido para a escola. 
• Identificar o Fluxo

(2017)

2

Como traçar a meta de fluxo (aprovação) da minha escola?



Discussão de ações para a construção do  Plano de Ação

• Quais ações que serão  desenvolvidas pela escola para  atingir  cada uma das  metas propostas 
(proficiência  e aprovação)?

• Que pontos fortes a escola possui  para realizar cada uma das  ações?

• Existem riscos que podem  comprometer a execução  das ações sugeridas?

Mãos à obra: ações para atingir a meta de Ideb 2019



Mãos à obra: plano de ação 2019
O que podemos fazer para reduzir a reprovação na nossa escola?

Frente de  
atuação

Ações Detalhamento das ações Responsável
Cronograma

FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Alunos faltosos

Defasagem 
de 

aprendizado



Mãos à obra: plano de ação 2019
O que podemos fazer para reduzir o abandono na nossa escola?

Frente de  
atuação

Ações Detalhamento das ações Responsável
Cronograma

FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Melhorar o contato 
com responsáveis

Acompanhamento 
do alunos



Mãos à obra: plano de ação 2019
O que podemos fazer para melhorar a proficiência em leitura da nossa 
escola?

Frente de  
atuação

Ações Detalhamento das ações Responsável
Cronograma

FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Incentivo à leitura 
em todas as 
disciplinas

Interpretação de 
textos e imagens em 
todas as disciplinas

Ações fora do 
espaço da sala de 

aula 



Mãos à obra: plano de ação 2019
O que podemos fazer para melhorar a proficiência em resolução de 
problemas da nossa escola?

Frente de  
atuação

Ações Detalhamento das ações Responsável
Cronograma

FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Interpretação de 
dados e informações
para a resolução de 

problemas

Interpretação de 
dados em  gráficos e 

tabelas

Cálculos



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



▪Vamos formar grupos para:

‐ Compartilhar as METAS pensadas para a escola.

‐ Discutir as principais ações pensadas (destacar por

frente de atuação): reprovação, abandono, proficiência

em Língua Portuguesa e em Matemática ou outra.

Discussão em grupo: 
NOSSAS METAS



▪ Cada grupo deverá selecionar uma ação para ser detalhada:
como implementar, passo a passo , uma boa prática...

‐ O que precisa ser feito?

‐ Qual o primeiro passo?

‐ Como engajar e envolver os profissionais da escola?

▪ Exemplos:

‐ Como incentivar o aluno a ser monitor? Que horário realizar a 

monitoria?

‐ Como incentivar o aluno com dificuldade a buscar a ajuda do 

monitor?  Como comunicar?

Planejamento detalhado e aprofundado de algumas ações:



Agenda Diagnóstico e Plano de ação

1. Objetivos 5 min

2. IDEB. 10 min

3. Aprofundamento sobre os indicadores da minha escola. 20 min

4. Discussão em grupo: os dados das nossas escolas. 20 min

5. Definição de metas de aprendizagem e aprovação; 30 min

6. Aprofundamento detalhado sobre a implementação de algumas ações. 20 min

7. Encaminhamentos. 15 min 



▪Socialização

01 representante de cada grupo apresenta as estratégias aos 

demais levando em consideração os seguintes pontos:

- O que precisa ser feito?

- Qual o primeiro passo?

- Quais profissionais serão os primeiros a serem abordados?

- Quem serão os responsáveis por cada uma das ações focadas em fluxo e proficiência?

- Quais os prazos de execução?

- Outros pontos. 


