Comunicado de Videoconferência
Tema:

Saresp 2017

Data:

20 de Outubro de 2017 (Sexta – Feira)

Horário:

das 15h30 às 17h30

Órgão:
Videoconferencistas:

Público-Alvo:
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Streaming pelo site da Rede do Saber:

por

Mais informações abaixo

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
 Wilson Levy – Chefe de Gabinete
 Valeira de Souza – Representante da CGEB
 Felipe Augusto – Ex-aluno de escola estadual
 Décio Caramigo – Mediador
Objetivo: Objetivo da videoconferência:
O Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo) é aplicado pela Secretaria da
Educação com a finalidade de produzir um diagnóstico
da situação da escolaridade básica paulista.
Com isso, é possível orientar os gestores do ensino no
monitoramento das políticas voltadas para a melhoria
da qualidade educacional.
No Saresp, os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do
Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio têm seus
conhecimentos avaliados por meio de provas com
questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Humanas, Ciências da Natureza e redação.
Os resultados são utilizados para orientar as ações da
Pasta e também integram o cálculo do Idesp (Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo).
Para esclarecer as dúvidas dos alunos sobre esse
assunto, nós vamos bater um papo com a professora
Valéria Souza, que é (VERIFICAR O CARGO) e também
com o ex-aluno da rede, Felipe Augusto.

www.rededosaber.sp.gov.br
Com interação pelo e-mail:
faleconosco@rededosaber.sp.gov.br
Localidades:
 Todas as Diretorias de Ensino
Contagem de Esse procedimento é muito importante para o
público acompanhamento das atividades locais. Solicitamos

especial apoio da Diretoria de Ensino para que um
representante local, presente na atividade, envie essa
informação via WhatsApp para o número que será
informado durante a VC.
Importante: enviar por SMS ou e-mail apenas na
impossibilidade de uso do WhatsApp.
Observações: Posteriormente a Videoconferência ficará disponível na
“videoteca” no site da Rede do Saber.

