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O Programa Educação – Compromisso de São Paulo, 

instituído pelo Decreto nº 57.571, de Dezembro de 

2011, cuja implementação prevê o desenvolvimento de 

ações que visam à melhoria da educação básica paulista. 

O incentivo à formação continuada de educadores da 

rede estadual de ensino, assegurando-lhes atualização e 

aperfeiçoamento e, consequentemente, melhor 

desempenho profissional: 



A importância e a necessidade de se intensificarem ações 

de formação continuada em prol da melhoria das práticas 

de gestão administrativa e pedagógica, das classes de 

gestores de educação e de docentes no sistema estadual 

de  ensino que os avanços significativos na aprendizagem 

dos alunos, decorrentes de ações e formação continuada, 

propiciam maior grau de proficiência nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática e demais disciplinas do 

Ensino Fundamental Anos Finais. 



A Resolução SE-22, de 18-4-2013  

Institui o Programa “Melhor Gestão, 

Melhor Ensino”, no âmbito da 

Secretaria da Educação; ampara a 

convocação dos Professores para 

participar dos encontros presenciais. 



Os 5 pilares do Programa Educação   
Compromisso de São Paulo 

1 – Valorizar e investir no 
desenvolvimento do 
Capital Humano da 
Secretaria 

2 – Aprimorar as 
ações e a gestão 

pedagógica da 
Rede com foco no 

resultado dos 
alunos 

5 – Mobilizar, 
Engajar e 
Responsabilizar a 
Rede, os Alunos e a 
Sociedade em 
torno do processo 
de ensino-
aprendizagem 

3 – Lançar as bases 
de um novo modelo 

de escola e um 
regime na carreira 
do Magistério mais 

atrativo 

4 – Viabilizar mecanismos organizacionais e 
financeiros para operacionalizar o Programa 



OBJETIVO GERAL 

I – promover o domínio e o aperfeiçoamento das 

competências leitora e escritora aos alunos;  

II - contribuir para o aperfeiçoamento do Plano de 

Formação Continuada de gestores e professores das 

diretorias de ensino e escolas;  

III - subsidiar os Professores, em especial das disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática, na condução do 

processo de fortalecimento das competências leitora e 

escritora de seus alunos.  



CURSO 2 – GESTORES E PROFESSORES 

Formação continuada para gestores escolares e professores 

de Matemática e Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – 

anos finais, dividido em fase com três etapas: 

Fase 2 

• 1ª Etapa: Encontro Presencial regionalizado (DE) = 24 

horas (4 dias de 6 horas ou 3 dias de 8 horas) 

• 2ª Etapa: Curso: AVA/EFAP (On-line) = 28 horas (1 mês) 

• 3ª Etapa: Seminário regionalizado (DE) = 08 horas, datas 

previstas 24/05/2013 a 28/06/2013. 

32 horas presenciais e 28 horas a distância 

Certificação = 60 horas (EFAP) 





Certificação - critérios 



Todos os cursistas aprovados receberão 

certificados emitidos pela EFAP após o 

término e a homologação do curso em 

Diário Oficial. Os educadores poderão 

utilizar o certificado do curso para a 

evolução funcional. 



Combinados 

• Horário : das 8h às 17h, com 1 hora para 

almoço; 

• Ser assíduo e pontual; 

• Café:  manhã: das 10h às 10h15 

•            tarde:   das  15h às 15h15 

• Transporte: será pago pela DE, após o 

preenchimento do formulário. Sem rasuras. 



• Efetivo exercício: a lista de chamada será por 

dia e período.  

•  Almoço: será disponibilizado alguns endereços, 

não haverá reembolso. 

• Manter os celulares no modo silencioso; 

• Participar das atividades propostas. 

Combinados 



PCNPs DE MATEMÁTICA 

 Adriana Almeida Reis 

 César Augusto Pedroso 

 Cristiane Guinevy Penachio 

 Erica Buzzo Arruda 

 Marcia Yassuhara  

PCNPs DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 Adriana da Silva Guerrieri 

 Aline Cristina do Prado 

 Cristiane Aparecida Nunes 

 Erica Marson Machado 

 Rosa Maria Tavella Ferretti 


