
REFERÊNCIA PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Palestra sobre a importância das avaliações SAEB e 

SARESP. 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Palestra 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Apresentar e discutir sobre as avaliações externas SAEB 

e SARESP, bem como os índices produzidos por elas (IDEB e IDESP, respectivamente) de modo 

que os alunos se apropriem e se situem em relação ao seu papel nos processos avaliativos; 

Motivar o aluno com vistas uma postura corresponsável em relação à sua aprendizagem.  

  

 

Data de Realização: 29/10/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Teder Roberto Sacoman - Diretor de Escola; Guilherme Augusto de Oliveira 

Rebello - Professor Coordenador Geral 

 

Quantidades de Participantes: 180 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: As palestras foram planejadas para serem 

realizadas nos dias 28 e 29 de outubro e tiveram duração de uma aula por classe. O Diretor Teder 

iniciou a apresentação com o uso de slides no Powerpoint contendo informações sobre o 

SAEB/IDEB e o SARESP/IDESP, como os objetivos dessas avaliações externas, histórico dos 

resultados da escola, simulações de desempenho e as metas para 2019. A seguir o Professor 

Coordenador Guilherme orientou os alunos como ter acesso aos relatórios de desempenho do 

IDESP da escola, bem como os dados de outras unidades pelo site 

http://idesp.edunet.sp.gov.br/ e fez considerações sobre como essas informações podem ser 

aproveitadas por outros segmentos da sociedade. No decorrer da apresentação os alunos 

puderam intervir com questionamentos e perguntas, no qual foram prontamente respondidas 

pelos gestores 

 

 Parcerias Envolvidas: -  

 



Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 
 


