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Método de Melhoria de
Resultados busca soluções
para dificuldade de
aprendizado
Em 2017, a Secretaria da Educação implantou o programa Gestão em Foco em
1.082 escolas estaduais, de 13 diretorias de ensino da cidade de São Paulo. O programa
utiliza o Método de Melhoria de Resultados (MMR) para que as escolas conquistem
avanços educacionais, pedagógicos e de gestão.
O objetivo do Gestão em Foco é melhorar o aprendizado de 1 milhão de
estudantes do Ensino Fundamental e Médio com a formulação de planos de trabalho
personalizados e monitorados pela própria comunidade escolar. O método é utilizado
desde o planejamento estratégico para o ano letivo e passa por etapas como identificar
os desafios, planejar formas de superá-los e implantar as soluções elaboradas.
Uma experiência-piloto foi realizada em 2016, em 77 escolas da região leste de
São Paulo. Durante o período, a média dos alunos do Ensino Médio no Idesp (Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) registrou crescimento de 15%
se comparado à edição de 2015.
A partir de 2017, mais 39 Diretorias de Ensino foram inseridas no programa e
dentre elas a Diretoria de Ensino – Região Santos.

Formação Docente em Foco
Com a expansão do programa, várias etapas estão sendo cumpridas em nossa
Diretoria em função do diagnóstico realizado pelo Comitê Regional, que detectou a
necessidade de uma ação pontual junto às turmas de 9º anos do Ensino Fundamental
e da 3º série do Ensino Médio na disciplina de Matemática.

Sendo assim, o curso de formação Focando na Aprendizagem: Competências e
Habilidades de Matemática - SARESP - 9º ano EF e 3ª série EM (1ª edição / 2018),
com quatro encontros presenciais está sendo oferecido aos professores que atuam nas
referidas turmas de Matemática com foco nas habilidades e competências em
defasagem identificadas nos indicadores da DER Santos.
Com carga horária de 30 horas e certificação pela EFAP para evolução funcional
não acadêmica, os professores interessados poderão optar pelos seguintes dias e
horários, sempre respeitando o contraturno de trabalho docente:
• Terças-feiras (Noite) 18h às 22h
• Sextas-feiras (Manhã) 08h às 12h
• Sextas-feiras (Tarde) 13h às 17h
• Sábados (Manhã) 08h às 12h
AS DATAS DE INÍCIO E DEMAIS DIAS DO CURSO FORAM
ALTERADAS PARA JUNHO E EM BREVE SERÁ DIVULGADO O
CALENDÁRIO.
Além das 16 horas presenciais, os cursistas deverão cumprir mais 14 horas de
atividades em sala de aula, desenvolvendo práticas, realizando pesquisas, dentre outras
tarefas, totalizando as 30 horas de curso.
Venha participar desta oportunidade e ter momentos de reflexão e estudo para
compartilhar com seus alunos os conhecimentos adquiridos.
Para fazer sua inscrição é só clicar aqui, registrar seus dados e fazer sua opção de
dias e horários.
Contamos com sua presença!

