GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO

Circular n.º 543/2018 –ESE - Coordenação do SARESP 2018.

Osasco, 21 de novembro de 2018.
Prezados (as) Diretores (as),
Prezados (as) Coordenadores (as)
Assunto: SARESP-2018– Sugestões para a necessária correção de rumos da
aprendizagem, com vistas ao SARESP
Em reunião sobre o SARESP-2018, tratamos da importância do SARESP, no
sentido de avaliarmos a aprendizagem dos nossos alunos, visando ao estabelecimento de
políticas públicas para a melhoria dos resultados da nossa Diretoria de Ensino.
Sendo assim, várias sugestões e ações têm sido postas pelos gestores, com o
objetivo de corrigir rumos após os resultados obtidos nas Avaliações de Aprendizagem
em Processo e nas avaliações internas. Elencamos, a seguir, algumas delas que poderão
somar àquelas já desenvolvidas pela equipe escolar:
ICom relação ao desempenho dos alunos:
1. Atividades de revisão de conteúdos, aliados às respectivas habilidades e
competências;
2. Revisita às provas de SARESP anteriores, de modo a retomar com os alunos a
interpretação das questões, a partir de que é solicitado nos enunciados dos itens;
3. Revisão comentada das questões que constituíram as três versões de AAP-2018,
4. Reforço e recuperação contínua, incentivando os alunos a reconhecerem o próprio
êxito já obtido, elevando-lhes a autoestima;
5. Simulados orientados, fortalecendo a aprendizagem bem como a segurança,
concentração dos nossos alunos na realização da avaliação externa.
Como apoio ao professor, solicita-se que a equipe pedagógica utilize, em ATPC,
os materiais dispostos Plataforma Foco Aprendizagem; nas Matrizes de Avaliação
Processual, nas versões anteriores do SARESP etc.
IICom relação ao fluxo: (Grande desafio)
1. Amplo monitoramento da frequência dos alunos, fortalecendo a orientação para a
importância da frequência na escola;
2. Compensação de ausências, de preferência, durante o bimestre escolar;
3. Reuniões com pais de alunos;
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4. Incentivo a presença maciça dos alunos no SARESP 2018, com o apoio
expressivo do Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, Associação de Pais e
Mestres;
5. Busca ativa;
6. Divulgação na comunidade do entorno, por meio de cartazes, faixas, para
colaborarem no estímulo às famílias, no sentido de incentivarem os filhos,
parentes e vizinhos estudantes a frequentarem a escola regularmente e
participarem do SARESP;
A Coordenação do SARESP/2018, a Equipe de Supervisores de Ensino e o Núcleo
Pedagógico estão à disposição de V. Sas. para quaisquer dúvidas sobre o certame.
Atenciosamente

Edenilce Elliott
Supervisor de Ensino
Coordenação do SARESP 2018

De acordo:

Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
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