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EE Maria Lucia Ambrózio representando a Diretoria de Ensino Leste 2 no 1º 

Seminário de Práticas do MMR na Secretaria da Educação 

No dia 08/12/2017, a Diretora Laila e a Professora Coordenadora Meire 

foram  representar a Diretoria de Ensino Leste 2, na Secretaria da Edu-

cação, para apresentar a prática bem sucedida da EE Maria Lúcia Am-

brózio da ação desenvolvida pelo Método de Melhoria de Resultados – 

MMR, na qual a ação desenvolvida foi “Matemática Lúdica: Jogando e 

Aprendendo”, cujo os alunos tiveram a ação de confeccionar recursos 

utilizando materiais recicláveis para produção de jogos matemáticos, 

transformando os pensamentos lógicos com a utilização desses recur-

sos, havendo assim maior interação entre alunos dos anos finais, inte-

resse na área de conhecimento e consciência ecológica. Esta foi uma 

ação exitosa, no qual houve uma melhoria bastante significativa com 

relação aos resultados da AAP. 



EE Dario de Queiróz  

Conhecer para Respeitar 

Apresentação: Acreditando que a Educação tem o dever de zelar pelo fim de todas as for-

mas de discriminação, pelo respeito à diversidade e aos direitos humanos, desenvolvi com 

os nossos alunos um trabalho de conscientização e respeito às diversidades. Como neste 

ano foram inúmeros os casos de perseguição e intolerância religiosa ocorridos no Brasil, 

busquei trabalhar essa problemática em sala de aula com aulas expositivas; práticas de sala 

de aula invertida, colocando os alunos como responsáveis em levantar informações e reali-

zar pesquisas partilhando novos saberes; provocando discussões e desenvolvendo o senso 

crítico; visitas técnicas a Templos religiosos com as devidas autorizações dos responsáveis. 

A fim de concluir os trabalhos com maior reflexão sobre o assunto, bem como uma de-

monstração concreta de que o diálogo respeitoso entre pessoas de diferentes credos é possí-

vel e existente, convidei líderes com trabalhos sociais relevantes e engajados na luta ao 

combate às variadas formas de intolerância para uma aula magna em nossa escola. Estive-

ram presentes nesse encontro um Padre católico; um Reverendo anglicano; um Tata can-

domblecista e um Shiekh islâmico. Um Pastor batista foi convidado, mas instantes antes 

do início do evento sua vinda não foi possível. 

Com esse encontro de conclusão dos trabalhos firmamos a grande parceria entre Educação 

e religiões e, ao mesmo tempo, realizou-se uma abertura maior e frutuosa: a nossa Escola 

Estadual Professor Dario de Queiroz se tornou um importante espaço para o diálogo res-

peitoso e para a construção e o desenvolvimento de novos saberes ao mesmo tempo que se 

transformou em um lugar de harmonia entre as religiões e também com pessoas sem ne-

nhum tipo de crença ou fé. 



A “I Jornada de Matemática da 3ª série do Ensino Médio”,  foi implementada através das 

formações aos professores do ensino médio, promovida pela Diretoria de Ensino Leste 2, 

PCNP Carlos A. Simas de Almeida,  desde o início do ano, foi realizado um cronograma 

que no período    de maio até a primeira quinzena de outubro de  2017, as 58 escolas que 

oferecem a modalidade 3ª série do Ensino Médio,  que os professores  e diagnosticasse e 

desenvolvesse as habilidades prioritárias apontadas pela plataforma foco aprendizagem, 

que teve o objetivo de revisitar as habilidades e conteúdos que os alunos ao término da ter-

ceira série do ensino médio, enfrentavam dificuldades, foram desenvolvidas as ações da 

Jornada na escola tendo as  fases sala de aula e interclasse.  

A fase  Polo, ocorreu período de 23 a 25 de Outubro, com a participação de aproximada-

mente 300 alunos, sendo 5 representantes de cada escola, foram desenvolvidas ações de 

situação problemas envolvendo todas as habilidades apontadas como prioritárias em todas 

as fases, com o objetivo em fortalecer o aprendizado do aluno e principalmente o resgate 

dos conteúdos para as avaliações externas, principalmente para o SARESP. 

A fase final foi realizado na Diretoria de Ensino Leste 2 no dia 27  de Outubro de 2017, 

com 8 escolas finalistas e com 40 alunos que participantes, acreditamos que os objetivos 

foram alcançados, pois no ano anterior os resultados do SARESP identificaram  que 60% 

dos alunos ao concluírem a 3ª série do ensino médio,  estavam no nível abaixo do básico e 

com essa ação na prática com o grande engajamento dos professores e alunos protagonistas 

acreditamos que com essa ação e demais desenvolvidas nas escolas diminuiremos esse ín-

dice elevando parte desses  alunos para os níveis Básico e Adequado e fortalecer seu apren-
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Diretoria de Ensino Leste 2 

I Jornada de Matemática Anos Iniciais 

A jornada de matemática teve como objetivo criar, na sala de aula, um contexto favorável à 

aprendizagem das diversas modalidades de calculo e resolução de problemas. Pretende-se 

que seja um estímulo para a resolução de problemas. 

Essa ação vem de encontro à Gestão em Foco e a implementação do Método de Melhoria 

dos Resultados-MMR, que tem por objetivo promover a melhoria contínua da qualidade da 

aprendizagem em nossa Diretoria de Ensino, haja vista que foi identificado como causa ra-

iz a defasagem no indicador de Desempenho do IDESP na área de Matemática. 

Os professores envolvidos devem planejar e propor atividades. Enfocando os conteúdos  

em que houve menor índice de aproveitamento. 

As Habilidades serão direcionada pela Diretoria de Ensino para que, todas as U.E traba-

lhem sincronizadas,  e as próximas etapas de Habilidades seguirão de acordo com os resul-

tados das AAP. 



EE Capitão Sergio Muniz Pimenta 

Semana das Profissões 

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio participaram da Semana das Profissões na escola 

Capitão Sergio Paulo Muniz Pimenta na zona leste de São Paulo. A Semana de Profissões a-

conteceu nos dias 23 a 27 e 30/11.  

Os alunos contaram com a presença de diversos profissionais em diversas áreas como: 

engenharia elétrica, mecânica, advocacia, 3 CTA exército, fotógrafo, jornalista, bombeiro, psi-

cóloga , professor, psicólogo, secretária, nutrição, enfermeira obstetra do hospital Santa Mar-

celina entre outros. 

O Intuito da Semana de profissões é despertar o interesse dos alunos para lado profis-

sional. A proposta é sempre orientá-los quanto as suas escolhas e sanar eventuais dúvidas na 

escolha dentre tantas carreiras. Além disso, o objetivo final é incentivar os mesmos a se dedi-

carem aos estudos para um futuro melhor. 

O Projeto Semana das Profissões foi organizado pela Professora Kátia Oliveira, de ci-

ências humanas, da disciplina de Sociologia, pelo segundo ano consecutivo. A ação teve uma 

repercussão positiva em toda comunidade escolar, abrindo portas, fomentando parcerias e tra-

zendo para a escola oportunidades de contatos diretos com profissionais e alunos. 

A docente também trouxe egressos da Unidade Escolar, que hoje são protagonistas em 

seus locais de atuação, com objetivo de motivar aos demais discentes e mostrar a importância 

da dedicação aos estudos. 

A Letícia (palestrante), estudante do último ano de direito pela USP e formada em Ges-

tão Pública, em sua palestra focou a importância dos estudos e disse aos alunos: “ESTUDA 

QUE A VIDA MUDA”. 

Momentos como esse e outros como do Engenheiro Sergio Luís, do Metro de São Pau-

lo, que enfatizou a quantidade de disciplina que estudou e o caminho que percorrido para che-

gar até este momento, também frisou: “Quem estuda abre a mente!!! “. 

Exército e Direção Jornalista Engenheiro, Advogada e Professora 

Obstetra Alunas  com advogadas. 



I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO MMR DA  

DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 

No dia 05/12/2017 foi realizada no  Colégio Paschoal Dantas, 

a I Mostra de Boas Práticas da Diretoria de Ensino Leste 2, 

referente ao MMR - Método de Melhoria de Resultados. 

O evento contou com a participação das 92 escolas que  apre-

sentaram um banner no qual descrevia  uma ação, realizada na 

Unidade Escolar, que mais influenciou no desempenho de seus 

alunos, seguindo a proposta do MMR. 

Dentre as 92 Unidades Escolares, foram selecionadas 10,  que 

representaram  todas as escolas na  I Mostra  de Boas Práticas, 

onde tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos  de-

senvolvidos durante o ano. 

As escolas representantes foram: EE Tércio Moraes Pereira, 

EE José Righetto Sobrinho, EE Carlos Gomes, EE Manoel de 

Nóbrega, EE Maria Lúcia Ambrózio, EE Dulce Leite da Silva, 

EE Balbina Neto Velloso, EE Candida Rita da Silva Paulo, EE 

João Prado Margarido e EE Helio Helene. 



I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO MMR DA  

DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 

O evento também contou com a apresen-

tação de teatro, coral e poesia. 

Vale destacar que todas as Unidades de 

nossa diretoria tiveram um avanço signifi-

cativo no período de implementação do 

Método, portanto, todos estão de parabéns  

pelo trabalho realizado. 


