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Senhores Diretores; 

 

O Método de Melhoria de Resultados (MMR) faz parte do Programa estratégico da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP), cujo objetivo visa 

à melhoria contínua da qualidade do aprendizado por meio da implementação de 

um método de gestão nas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares.  

É definido como uma metodologia de gestão com vistas a potencializar o 

planejamento, o desenvolvimento, o monitoramento e a avaliação de ações 

educacionais, a partir de um plano com ações interventivas, na busca contínua 

da melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

Nesse sentido, em continuidade às ações formativas de apoio ao MMR, serão 

desenvolvidas formações em ATPC e transmitidas via Centro de Mídias da 

Educação de São Paulo (CMSP), e as pautas formativas estarão disponíveis no 

Repositório do CMSP. Isso tudo visa a auxiliar a implementação e acompanhamento 

de planos e resultados nas escolas. 

 

As ações formativas têm como objetivos: 

 

● Proporcionar aos professores e aos profissionais da Educação a aprofundarem-se 

nos conceitos que fundamentam os diferentes tipos de ações do plano de melhoria e a 

análise dos indicativos de desempenho e fluxo disponíveis; 
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● Propiciar um espaço colaborativo em que os professores poderão fazer parte dos 

processos de construção e desenvolvimento das ações do plano de melhoria; 

● Identificar, por fim, novos problemas e/ou a necessidade de fortalecimento do plano 

para o segundo semestre. 

 

I. ATPC 

As formações serão realizadas nos dias 3, 4 e 5 de agosto, durante as ATPC dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, desenvolvidas pela EFAPE e 

transmitidas via CMSP. Serão distribuídas por área do conhecimento (terça-feira: 

Ciências Humanas; quarta-feira: Linguagens; quinta-feira: Ciências da Natureza e 

Matemática), conforme segue: 

 

 

II. Pautas Formativas 

Para apoiar o trabalho dos professores nas Unidades Escolares, serão disponibilizadas 

as Pautas Formativas no Repositório do CMSP: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio  

 

Sugerimos que estas pautas sejam desenvolvidas nas ATPC destinadas as Escolas 

entre os dias 9 e 13 de agosto, ou em momento oportuno, conforme segue: 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
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Para mais informações, consulte a programação do CMSP destinada aos professores 

e aos profissionais da Educação no link: 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/  

 

 

Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail: 

dent2npe@educacao.sp.gov.br  

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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