




PROPOSTA DE ESTUDO E PLANEJAMENTO
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO



ESTUDO E PLANEJAMENTO
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Referencial Curricular do Paraná em Foco: 
da prática pedagógica à avaliação



ESTUDO E PLANEJAMENTO

Objetivo: Subsidiar as equipes das Secretarias Municipais de

Educação (SME) quanto à análise dos resultados do ano de 2020

no que tange a taxas de aprovação, currículo e aprendizagem dos

conteúdos essenciais. O objetivo é melhorar o processo de ensino-

aprendizagem por meio de implementação de ações didático-

metodológicas que desenvolvam as habilidades essenciais

apresentadas pelo Referencial Curricular do Paraná em Foco.



Período 1 Período 2

● Boas-vindas. ● Diagnóstico e Plano de Ação.

● Uso pedagógico dos 

Resultados  do SAEB Análise 

do ano letivo de 2020.



Bem-vindos



Uso pedagógico dos resultados do 

IDEB e ações realizadas em 2020

● Objetivo.

● Ideb: taxa de aprovação x desempenho escolar.

● Proficiência: que informações podemos retirar?

● Características comuns entre escolas com bons resultados.

● Análise dos dados da escola.

● Sugestões de ações.



Análise: IDEB – entendendo e extraindo as 

informações

IDEB =  nota      +    taxa da aprovação

(Prova Brasil)



● 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)

Análise: IDEB – entendendo e extraindo as informações

(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.



Análise dos dados da minha escola

Disponível em: http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-final-

externo
Disponível em: http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-final-

externo/boletim?anoProjeto=2019&coEscola=41026373

http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-final-externo
http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-final-externo/boletim?anoProjeto=2019&coEscola=41026373












Análise dos dados da 

minha escola

Disponível em: http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-

final-externo

http://saeb.inep.gov.br/saeb/resultado-final-externo






Disponível em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/41026373

ANÁLISE DO FLUXO ESCOLAR E PROFICIÊNCIA

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/41026373


Características comuns entre escolas com bons 

resultados



DIAGNÓSTICO DA 

ESCOLA 

Dados do SAEB

▪

▪

▪

ESCALA

SAEB

PROFICIÊNCIA

▪Em que nível de

proficiência da escala

SAEB meus estudantes

em Língua

Portuguesa e em

Matemática?

▪ Quais conhecimentos

estão descritos neste

nível da escala SAEB?

▪ Estamos satisfeitos com

este nível de

aprendizagem?

Registro da Análise

▪

▪

ATIVIDADE 1



Reflexões

3)



O ano de 2020 foi de muito trabalho!



AQUI A ESCOLA DEVE INSERIR SEUS DADOS



ATIVIDADE 2



Visualizando nossas ações

Garantir a

aprendizagem

Minimizar os 

impactos da 

pandemia

Reduzir a taxa 

de reprovação



Reflexão

Ação



Reflexão

?



Analisando os Relatórios



Socializando



Principais frentes de ação em  2021

CLIMA ESCOLAR

Melhoria da  

aprendizagem de  

leitura, interpretação  

e escrita



Plano de Ação 2021

CLIMA ESCOLAR

Defasagem de  

aprendizagem



•

•

•



Plano de Ação para 2021 

(sugestão 1)

O que podemos fazer para melhorar a proficiência em leitura da nossa  escola?



Plano de Ação para 2021 
(sugestão 1)

O que podemos fazer para melhorar a proficiência em resolução de problemas da nossa escola?



Plano de Ação para 2021 

(sugestão 1)



Plano de Ação para 2021 
(sugestão 2)



Explicando 

melhor...

Como faremos 

as ações propostas?



Possibilidades ...

A leitura colaborativa é uma

espécie de mesa-redonda em

que os alunos têm a

oportunidade de discutir e

expressar suas impressões

sobre o texto lido de forma

coletiva.

Nessa atividade, o professor

apenas media o evento,

introduzindo questões

referentes ao texto de forma a

instigar, por exemplo, os

sentidos implícitos e a

ideologia que o conteúdo

veicula.



Possibilidades...

Depois da leitura, construir as 

perguntas sobre o texto é muito válido 

no processo  de compreensão da 

leitura.

Além da vantagem de levar o aluno a  

voltar ao texto várias vezes, as 

perguntas  também o direciona a 

buscar as  informações que realmente 

são relevantes  para a compreensão 

de questões  explícitas no texto, e de 

perguntas que o  levem a fazer 

inferências sobre aquilo que  está 

implícito no conteúdo.



Elementos importantes para que o Plano de Ação se efetive!



CONTATOS

mailto:cooperacaosme@seed.pr.gov.br

