Rede nº 036/21
Data: 27/01/2021
Assunto: VÍDEO SOBRE IDEB PARA PAUTA PLANEJAMENTO PARA MELHORIA
DA APRENDIZAGEM

Prezados Diretores,
Retransmito na íntegra, COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA /
COPED / EFAPE- N º. 86/2021, para ciência de todos.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / COPED / EFAPE- N º.
86/2021
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
Assunto: Vídeo sobre IDEB para pauta Planejamento para melhoria da aprendizagem
Prezados(as) equipes gestoras das escolas 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.
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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 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.
Como indicado no Comunicado Subsecretaria/COPED/EFAPE nº 64, durante esse período,
previsto para ocorrer nesta quinta-feira dia 28/1 às 10:15, 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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