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Rede n° 307 /19 

Data: 19/07/2019 

Assunto: PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022 - EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

 

Senhores Diretores, 

 

Para implementarmos o Plano Estratégico 2019-2022 Educação para o século XXI, 

visando garantir a todos os estudantes aprendizagem de excelência e a conclusão 

de todas as etapas da educação básica na idade certa, é essencial a participação de 

toda a rede estadual, especialmente das escolas. 

Para isso, todos precisam se apropriar do plano e contribuir com sua 

implementação.  

Pedimos que compartilhem o plano com a equipe da escola e comunidade escolar 

para que todos façam a sua leitura: professores, estudantes, pais ou responsáveis, 

professores coordenadores, vice-diretores, equipe administrativa e da secretaria 

escolar e os demais profissionais da educação que atuam nas escolas.  

É muito importante que todos conheçam o plano e que estejamos alinhados em 

torno de objetivos comuns e com foco na aprendizagem.  

Para facilitar a comunicação do plano e a mobilização da comunidade escolar, 

enviamos: 

 O documento público do Plano Estratégico 2019-2022 Educação para o 
século XXI; 

 O link da videoconferência realizada no dia 04/07/2019 às 14h pelo Secretário 
Executivo Haroldo Corrêa Rocha: https://vanzoliniead-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/scheida_vanzolini-
ead_org_br/EdbTWvmQ2YtDuJA-
8qOpyz8Bqd7o210NXN_HF5sPlWkO3g?e=p3dgJs   

 Apresentação do plano estratégico utilizada na videoconferência; 
 O mapa estratégico em pdf. 
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Toda a secretaria deverá utilizar o Método de Melhoria de Resultados (MMR) para a 

implementação do plano estratégico: unidade central, DEs e escolas. O MMR é um 

método de gestão para melhoria contínua dos resultados de aprendizagem que 

ajudará no alcance dos objetivos estratégicos traçados no plano.  

Contamos com a energia, a dedicação e o compromisso de todos os educadores e 

demais profissionais da educação para que São Paulo volte a liderar o Ideb. Vamos 

construir juntos uma educação pública de qualidade e com equidade que será 

referência para todo o Brasil.  

  

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 


