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Data: 28/01/2021 

Assunto: Vídeo sobre IDEB para pauta Planejamento para melhoria da aprendizagem 
 

Prezadas equipes gestoras e professores 

  

Sabemos que a pandemia impactou significativamente a aprendizagem dos nossos estudantes, 

aumentou o risco de abandonarem a escola ou sua saúde emocional. Esse impacto é ainda 

maior  nos casos dos estudantes mais vulneráveis. 

 

Nesse contexto, devemos conjuntamente mobilizar todos nossos esforços para recuperar a 

aprendizagem dos nossos estudantes, estimulá-los a continuar os estudos e apoiá-los 

emocionalmente, com um foco especial em quem mais precisa, para não deixar ninguém para 

trás. 

Para isso, devemos ser ainda assertivos em nossas ações voltadas à melhoria da aprendizagem 

e do fluxo escolar para que nossos estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, possam 

desenvolver e alcançar seus projetos de vida. 

 

Para nos ajudar a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e de nossos estudantes, 

considerando os dados de que dispomos e os efeitos da pandemia, e também planejar ações que 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

favoreçam a  aprendizagem dos estudantes e a continuidade de sua trajetória escolar com 

sucesso, analisar os resultados das avaliações é essencial. 

 

Há diversos instrumentos disponíveis - cada um com características específicas - que podem 

contribuir para identificar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar - a partir de 

evidências - as ações e intervenções pedagógicas. Dentre elas, daremos destaque, nesse 

momento, ao SAEB e IDEB. 

 

Para apoiar o trabalho das escolas com a pauta para enfrentar esse desafio, elaboramos a pauta 

“Planejamento para melhoria da aprendizagem”. E para apoiar o trabalho dessa pauta, enviamos 

neste link um vídeo que foi elaborado para explicar o que é o IDEB e sua importância para o 

planejamento das ações pedagógicas para  a melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

 

A equipe gestora das escolas deverá conduzir discussões com os demais profissionais da escola 

sobre como melhorar a aprendizagem de seus alunos, com o apoio do roteiro sugerido neste link, 

que pode ser adequado à realidade de cada escola. Incluímos um slide (o slide 20) na 

apresentação do roteiro o link do vídeo explicativo do IDEB, para que as equipes gestoras 

possam utilizá-lo durante a pauta. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mI-mpP0ZrIE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view?usp=sharing

