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O Sistema de Avaliação Educacional
do Estado de Goiás – SAEGO

apresent ação

oltada para a equipe gestora da escola, a Revista do Gestor Escolar apresenta os resultados
do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de
Goiás – SAEGO, por disciplina e etapa de escolaridade, traçando uma visão ampla do desempenho dos
estudantes de sua escola.
Criado em 2011, com o objetivo de subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino ofertado, o SAEGO oferece aos pro ssionais da
educação informações diagnósticas capazes de auxiliar a gestão escolar em suas estratégias para reduzir as defasagens detectadas pela avaliação externa.
Além dos resultados das avaliações, este volume
conta com uma entrevista com a secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira.
Nela, há um balanço do ensino ofertado em Goiás e
suas principais características, além das expectativas
da secretária em relação às contribuições do SAEGO
para a educação pública.
Para facilitar a compreensão sobre a realidade
avaliada pelo programa, foi incluído, nesta revista,
o per l das escolas da rede, com destaque para as
ações a serem desenvolvidas a partir da articulação
entre as equipes gestora e pedagógica.

V

Este exemplar também apresenta orientações
para a leitura dos resultados e um roteiro de ação
que aponta para os possíveis usos desses dados pela
gestão escolar. Nesse roteiro, há um direcionamento sobre como o gestor poderá conduzir a interpretação dos resultados, a contextualização desses resultados com os demais dados da escola, o trabalho
de de nição de metas pela equipe pedagógica e o
direcionamento para a aplicação de ações e monitoramento da educação na escola.
Com a leitura deste material, você será capaz de
entender a realidade de sua escola, compreendendo os seus pontos fortes e aqueles que precisam de
maior atenção. Depois disso, o próximo passo será
o trabalho junto aos professores, estabelecendo
metas educacionais, possíveis de serem alcançadas,
para os próximos ciclos, sempre visando à melhoria
contínua do processo de ensino e de aprendizagem
dos estudantes.
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Raquel Teixeira
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte

Raquel Teixeira é formada em letras, mestre e doutora em
linguística. Está frente à Secretaria pela segunda vez. Com experiência política – deputada federal por dois mandatos – Raquel
é autora do Projeto de Lei que criou o ensino fundamental de
nove anos. Tendo participado ativamente na elaboração do Plano Nacional de Educação, ajudou a criar o piso salarial para professores e relatou o projeto para instituição da escola de tempo
integral. Natural de Goiânia, é docente titular da Universidade
Federal de Goiás.
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ent revist a
A avaliação como instrumento para o
avanço e a melhoria do sistema
ara sustentar bons resultados no indicador brasileiro de qualidade da educação, Goiás busca fortalecer o diagnóstico e o monitoramento e, sobretudo,
reunir esforços para a melhoria da educação, a partir do trabalho coletivo dos
pro ssionais da rede de ensino. Capitaneada pela professora Raquel Teixeira, a
pasta de Educação, Cultura e Esporte tem como projeto a excelência e a equidade. Con ra os comentários dela sobre o tema na entrevista a seguir.

P

CAEd: Por que avaliar a rede de

CAEd: Implementar o sistema

ensino por meio de um sistema pró-

próprio de avaliação é bastante

prio é importante?

desa ador. Envolve mobilizar a co-

Raquel:

A

avaliação

nacional

munidade escolar, aplicar os testes

ocorre a cada dois anos e para algu-

e articular a divulgação dos resulta-

mas etapas apenas de forma amos-

dos e a apropriação deles. Há anos

tral. A avaliação hoje em dia é um

avaliando a rede, qual é o balanço

instrumento que temos para de nir

dessa política?

correção de rumo, políticas públicas,

Raquel: O nosso trabalho é de

en m, para de nir para aonde vamos.

mobilização, de convencimento. Te-

Se você não sabe onde está, você

mos mostrado para alunos e profes-

não sabe para aonde você tem que

sores, de forma muito simples, qual é

ir. Goiás trabalha com a ideia da ex-

a importância da avaliação. E o SAE-

celência e da equidade. E tanto para

GO está se tornando uma rotina nas

a excelência quanto para a equidade,

nossas escolas. Precisamos, talvez,

se você não tiver evidências, se você

aprofundar o nível de apropriação

não tiver dados, você não pode ata-

que temos dos dados. Precisamos

car ou corrigir os problemas. Então,

avançar um pouco na nossa autono-

a avaliação é absolutamente essen-

mia, no nosso protagonismo, até na

cial, é uma mensuração que orienta

condução das nossas políticas. Mas

rumos. Ela não é punitiva, ela fornece

não há dúvida: é um caminho que

dados para avançarmos e melhorar-

mudou a cultura da educação em

mos o sistema.

Goiás, permitiu-nos estar entre os
cinco melhores [sistemas educacionais] do país com certa sustentabilidade. Isso é re exo da maturidade do
sistema próprio de avaliação.
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CAEd: Em relação às políticas

tínhamos, inclusive, educação infan-

que vocês desenvolvem em Goiás,

til. Então, se não tivéssemos parale-

como a avaliação tem ajudado a im-

lamente esse sistema de acompa-

plementá- las?

nhamento, de monitoramento, de

Raquel: As nossas políticas são

avaliação, não seríamos capazes de

tomadas em função das avaliações.

superar ou compensar essas carên-

De nimos mudanças na formação

cias. É isso o que nos permite cami-

de professores, no trabalho de tuto-

nhar, buscando o melhor.

res [os tutores pedagógicos são pro-

CAEd: Em relação ao Ideb, Goiás

ssionais que atuam junto aos coor-

atinge as metas propostas, para o

denadores pedagógicos nas escolas

ensino fundamental há melhora

da rede] a partir das avaliações. Além

tanto na taxa de aprovação quanto

do SAEGO, desenvolvemos a ADA, a

no desempenho e para o ensino mé-

Avaliação Dirigida Amostral. Essa ava-

dio o crescimento é mais tímido, o

liação é bimestral e a cada aplicação

que acompanha o retrato nacional.

buscamos identi car as di culdades

O que a secretaria pretende realizar

em língua portuguesa, matemáti-

para seguir cumprindo as metas?

ca e ciências. A partir daí, a equipe

Raquel: Temos trabalhado de for-

pedagógica tem uma semana para

ma muito intensa no aprimoramento

elaborar exercícios e atividades de

do grupo de tutoria, no circuito de

apoio ao professor para corrigir algu-

gestão para todas as escolas, esta-

mas lacunas. A ADA ajuda a construir

belecendo rotinas, porque a maioria

a ideia, a cultura da avaliação como

dos diretores não teve formação es-

instrumento de apoio para o avanço,

pecí ca para a gestão. Já contamos

para o desenvolvimento, para a me-

com o currículo de referência, o que

lhoria, como também faz o SAEGO.

garante essa sustentabilidade nos re-

Então, pretendemos fortalecer cada

sultados. Estamos fazendo formação

vez mais as avaliações, exatamente

de professores de forma sistemática,

para de nir novas políticas, ajudar a

porque não existe qualidade da edu-

superar ou compensar carências, al-

cação que seja melhor do que a qua-

gumas fragilidades do sistema, como

lidade dos professores. Então, busca-

a sua própria complexidade. Temos

mos o envolvimento dos professores

um sistema educacional muito com-

nos processos permanentes de for-

plexo: oferecemos do 1º ao 5º , do 6º

mação focada no “chão da escola”,

ao 9º [anos do ensino fundamental]

com o auxílio dos tutores.

e ensino médio. Até o ano de 2016
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CAEd: Em relação aos resultados

sino fundamental, há necessidade de

até 2015, a participação de vocês é

conhecimentos universais acumulados

muito boa, melhor ainda no ensino

pela humanidade que sejam de domí-

fundamental, mas há queda no ensi-

nio de todos. Depois disso, o aluno tem

no médio. Por que isso ocorre?

que ter a possibilidade de escolher os

Raquel: O ensino médio é o grande

seus itinerários de aprendizagem, para

"gargalo" da educação brasileira hoje,

se aprofundar naquilo que ele quer que

não é? É também o desa o. Nenhum

seja a sua formação pro ssional futura.

país do mundo tem uma estrutura de

Enquanto não conseguirmos estabele-

ensino médio tão ruim quanto a nossa.

cer esse modelo novo de estrutura de

Desinteresse e desestímulo não têm

ensino médio, não teremos os alunos

a ver com a qualidade dos professo-

de volta, entusiasmados, porque se in-

res, dos diretores ou do sistema, têm

sistirmos na estrutura atual, continuare-

a ver com a estrutura do ensino mé-

mos a fracassar.

dio em si. Esperamos que a reforma

CAEd: Os resultados do SAEGO,

do ensino médio seja implementada

como também os das avaliações na-

e faça realmente a diferença. O aluno

cionais, evidenciam as di culdades

precisa, depois dos 15 anos, ter a exi-

de aprendizagem em matemática. O

bilidade da escolha dos seus itinerários

que a secretaria tem proposto hoje

de aprendizagem. No PISA [Programa

para a rede, a m de sensibilizar pro-

Internacional de Avaliação de Alunos,

fessores e estudantes para a melho-

coordenado pela Organização para a

ria nesse aspecto?

Cooperação e Desenvolvimento Eco-

Raquel: Olha, nós temos uma di-

nômico, a OCDE], por exemplo, 15

culdade profunda de recrutamento

anos é a faixa etária dos alunos. Ne-

de professores de matemática. O que

nhum teste internacional seria possível

as universidades em geral formam de

depois dessa idade, porque na maior

licenciados em matemática é muito

parte dos países do mundo até os 15

baixo, não atende à demanda e aí o

há um currículo mais ou menos uni-

que acontece? Nós temos profes-

versal para todos. A partir daí, a maio-

sores de outras áreas de formação

ria dos países permite exibilização e

dando aula de matemática e isso não

di cilmente poderíamos comparar um

tem como dar certo! E além da falta

aluno de 16, 17 anos que faça ensino

real de professores nas aulas de ma-

médio nos Estados Unidos com o que

temática, temos equívocos de forma-

faz no Canadá, lá na China, ou então

ção e de cultura da escola. Descobri

em qualquer outro lugar. Temos que

essa semana que um professor de

entender: até 15 anos, até o nal do en-

matemática trabalha na secretaria da

Revista do Gestor Escolar
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escola, apoiando a diretora na área

CAEd: Professora, algum recado

administrativa, e uma professora de

para os pro ssionais da rede que vão

geogra a dá aulas de matemática.

ler os materiais de divulgação e apro-

Desnecessário dizer que eu

priação dos resultados do SAEGO?

quei

muito brava com essa diretora. Mas

Raquel: Deposito minha con an-

esse é um caso que tomei conheci-

ça absoluta [nos professores], mesmo

mento, e os que eu não tomo? Esta-

com todas as di culdades que nós te-

mos aperfeiçoando o nosso monito-

mos: de quadro temporário, precário,

ramento da rede para evitar que isso

como eu insisto em dizer que estamos

aconteça, mas ainda temos em torno

tendo di culdade de superar. Uma boa

de 40% de professores com desvio

notícia aos professores da rede é a au-

de aula, de atuação em desacordo

torização de concurso público com va-

com a formação. Matemática sofre

gas para matemática, física e química.

muito com esse problema, e diferen-

Essa é uma primeira medida. Reconhe-

temente de língua portuguesa, que

ço as di culdades, mas, mesmo assim,

você pode aprimorar o aprendizado

estamos avançando, estamos entre os

no convívio com as pessoas, mate-

cinco melhores sistemas educacionais

mática precisa da escola. É o tipo de

do Brasil, em todos os níveis: 1º ao 5º,

ensinamento que requer escola, pro-

6º ao 9º [anos do ensino fundamen-

fessor, e professor quali cado!

tal] e ensino médio. As minhas palavras
para a rede, para os professores e para
os gestores são de gratidão. Reitero o
meu compromisso de estar lutando
sempre para melhorar as condições.
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As minhas
palavras para
a rede, para os
professores e
para os gestores
são de gratidão.

Aprender - Direito de Todos
Aprender é um direito de todos. A materialização desse direito é um enorme desa o para professores, gestores e toda a comunidade escolar.
O direito à aprendizagem está relacionado
com objetivos que trabalham os aspectos cognitivos, que são fundamentais e, portanto, devem
ser atingidos. Entretanto, cabe à escola, para que
esse direito seja, de fato, uma realidade, trabalhar
também com valores que estão relacionados à
formação do ser humano e à construção de uma
sociedade justa, democrática e solidária. Essa é a
complexidade da ação pedagógica que desa a o
dia a dia dos pro ssionais da educação. Nesse sentido, a de nição das orientações curriculares e a
implementação do projeto político-pedagógico no
interior de cada escola são elementos essenciais
para garantir o êxito do processo educativo.
A avaliação em larga escala se situa no interior
de cada escola, em particular, e na rede de ensino,
de modo geral, como uma linha auxiliar ou uma
ferramenta para que o direito de aprender seja garantido a todos os estudantes.
A igualdade de oportunidades educacionais é
um dos pilares para a construção de uma escola
democrática, inclusiva e de qualidade. É com esse
olhar que professores e gestores devem analisar e
se apropriar dos resultados da avaliação em larga
escala, dando vida e signi cado pedagógico aos
números, aos grá cos, aos dados estatísticos.
Os dados não falam por si. Eles devem ser contextualizados, considerando vários fatores que estão relacionados com os resultados obtidos pela
escola no processo de avaliação em larga escala.
São um ponto de partida, um convite à análise e ao
planejamento para promover a equidade e melhorar a qualidade do ensino ofertado. As avaliações
externas complementam o trabalho diário da escola e suas avaliações internas, jamais as substituem.
Além do per l socioeconômico, que já vem
sendo estudado pelas avaliações como um fator

que pode interferir nos resultados, é importante
destacar aqueles internos à vida da escola: as características da gestão, as práticas pedagógicas, o
clima escolar etc.
O clima escolar está relacionado a vários aspectos característicos do processo educativo e que
são importantes para um bom desenvolvimento
das atividades curriculares: convivência, cuidado,
disciplina, interesse e motivação, organização e
segurança; uma gestão democrática comprometida com a qualidade da educação; professores
comprometidos com o sucesso escolar e com a
viabilização do direito dos seus alunos aprenderem
etc. Todos esses aspectos re etem uma concepção de escola e de educação, perpassando toda
a dinâmica da escola, inclusive na forma como a
avaliação é concebida e apropriada pelos agentes
que a constituem. Dessa forma, tudo isso deve estar contido no projeto político-pedagógico da escola, a partir de um marco referencial que trabalha
a formação de valores e, portanto, a importância
da educação na vida dos estudantes.
É nesse sentido que os resultados do SAEGO
2016 devem ser apropriados pela comunidade escolar, como um diagnóstico importante para as revisões necessárias ao processo pedagógico desenvolvido. Devem ser analisados em conjunto com
as atividades curriculares e com os processos de
avaliação interna previstos no cotidiano da escola.
Sabemos que são muitos os desa os da escola
no mundo atual: ela deve ser um espaço de conhecimento, de liberdade, de criação, de cidadania e de busca permanente pela equidade, além
de transmitir os conhecimentos historicamente
acumulados. E é com o olhar de educador que
enfrenta esses desa os e mantém a esperança e a
capacidade de luta que convidamos você a acompanhar o relato a seguir.

Revista do Gestor Escolar
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“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”
As palavras de Cora Coralina, escritora natural
de Goiás, anunciam o clima de contentamento
da escola de Goiás. As di culdades da educação
pública não abatem essa escola. Na verdade, os
desa os de ensino e aprendizagem são responsáveis por m obilizar os atores do sistema de ensino - gestores, professores e, claro, alunos e familiares - para superação, para o desenvolvim ento.
A cada edição do Ideb, bons e melhores resultados. Em especial, a ampliação e a consolidação
da escola de tempo integral são as escolhas para a
formação sólida, pautada na qualidade da educação a partir do diálogo, no dia a dia da escola de
Goiás, a partir da troca, do aprendizado. Porque a
escola de Goiás busca educar, mas também acolher, orientar, fomentar sonhos.
“A escola ajuda no futuro. Há várias coisas, tipo
matemática e português, que a gente vai precisar muito, muito mesmo para quando a gente for
trabalhar, e a gente quer sempre ter um trabalho
bom. A escola é muito importante” – comenta Guilherme, aluno do 9º ano.
A escola de Goiás como uma segunda casa. A
escola de Goiás sabe e reconhece o espaço do
saber como também o de bem receber.
“A gente costuma muito car aqui o dia inteiro
e quando a gente ca em casa, a gente ca só, a
gente sente falta do que a gente faz aqui na escola, a gente faz uma coisinha só em casa, aí, nossa,
a gente quer fazer mais de uma coisinha, a gente
sente falta de conversar com os colegas. A gente
conversou com a nossa mãe, a gente queria estudar meio período, a gente queria inventar outra
coisinha para a gente fazer no outro período, não
é, então, sabe, a gente pegou e falou assim ‘não,
vamos estudar numa de dia inteiro, novamente’.
Na escola sempre tem algo novo para a gente fazer” – justi ca Carine, aluna do 9º ano.
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Porque a escola de Goiás é lugar de abrigo, de
conforto.
“Os alunos gostam muito desse espaço, porque, querendo ou não, é aqui que eles passam
dez horas diárias. Aqui eles criam vínculos, fazem
amizade para a vida inteira e são bem acolhidos.
Quando chegam as férias, muitos choram, não
querem ir, querem car. E quando a gente libera os
que passaram? Eles voltam e ajudam os que caram de recuperação. A gente até entende, é uma
rotina aqui. Aqui eles estudam, brincam. E a gente
recebe no m de semana também. Quem quiser
vir, vem” – a rma a diretora de escola Neuva.
A escola de Goiás busca compartilhar as di culdades da implementação do projeto de tempo
integral para crescer.
Neuva complementa: “Quando começamos,
não tínhamos espaço físico, não tínhamos recursos
humanos nem sabíamos lidar com a questão da
criança dez horas na escola. No início, na realidade, a escola de tempo integral seria um lugar para
tirar as crianças da rua e, logo, estudando, pegando exemplos de escolas, de outros estados, como
funciona a escola de tempo integral, nos adequando, em especial aos recursos humanos, não estávamos preparados, começamos a construir, vamos
dizer que somos pioneiros. Hoje temos muita bagagem tanto para continuar o projeto quanto para
ajudar as outras escolas a implementarem. Nós começamos do nada. Hoje, a escola que entra já tem
algum projeto”.
O amadurecimento do projeto da escola de
Goiás é percebido.
“Quando a gente entrou na escola, o que tem
aqui, não era como é. Mudou muito a escola, e
melhorou também muito. Hoje existe organização
das o cinas, das atividades de cada disciplina” –
atesta Caroline, aluna do 9º ano.

A escola de Goiás, que acumula diversidade,
reúne os atores e traduz mutualidade.
Caroline ainda manda o recado: “A gente tem
que se empenhar cada vez mais. A escola faz o aluno, mas o aluno também tem que ajudar, não é?
A escola melhora o aluno e o aluno melhora mais
ainda a escola”.
Para Michaela, aluna do 4º ano, não é diferente: “A escola ensina muita coisa pra gente, ela dá
exemplo. A professora reconhece quando a gente
agradece e respeita o colega”.
A escola de Goiás também prima por disciplina
e normas.
“A escola de tempo integral é uma realidade,
veio para car. Apesar, ainda, de muitos pais entenderem que a escola de tempo integral é para que
eles possam trabalhar, a ideia da modalidade não
é essa. A relação entre alunos e escola de tempo
integral, a priori, não é fácil. Somos austeros. O que
rege essa escola para ter esse resultado [Ideb acima
da meta] é exatamente a disciplina. Qualquer lugar,
na vida, que você for trabalhar, você precisa ter
disciplina, respeito. A criança tem que se adequar,

com o regimento da escola, e os pais também.
Como nós fazemos? Entrevista com a direção, pais
e alunos, todos, independentemente de classe, de
cor, e apresentação do regimento. Aí todo mundo
já sabe como vai funcionar” – explica a diretora de
escola Elandia, mais conhecida como Índia.
A escola de Goiás estabelece parceria entre os
atores para seguir, para fazer acreditar.
“Sempre trazemos ex-alunos de sucesso, hoje
pro ssionais, até professores. Apresentamos isso
porque sempre incentivamos os alunos daqui.
Porque pobreza não tem que casar com falta de
conhecimento, pelo contrário. Com comprometimento, familiar inclusive, e disciplina, alcançamos
o sucesso: o aluno entra na faculdade, muitas vezes sem ajuda de programas sociais” – reforça ela.
Atualmente, mais de 10% das escolas públicas
estaduais de Goiás são de tempo integral. Para
2017, pelo menos 30 escolas do sistema vão integrar a escola integral do novo ensino médio.
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o programa

O Sistema de Avaliação Educacional do
Estado de Goiás – SAEGO

A

qui, você encontra um pouco da história do SAEGO, das principais mudanças ocorridas ao longo do tempo e dos ganhos experimentados pela
rede estadual de ensino e pelas escolas particulares conveniadas no que diz
respeito aos seus resultados. Uma história feita não só de números, grá cos
e dados, mas, principalmente, enredada pela vida escolar e pelo dia a dia de
milhares de crianças e jovens goianos.
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2011

Criado em 2011, pelo estado de Goiás, o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de
Goiás (SAEGO) tem como principal objetivo assegurar aos estudantes o acesso a uma
educação de qualidade e equânime. Desde sua criação, o SAEGO, por meio dos instrumentos
de avaliação, vem produzindo diagnósticos importantes sobre a realidade da rede estadual e
das escolas particulares conveniadas de Goiás, subsidiando assim ações e políticas públicas
que visem a enfrentar os obstáculos encontrados.

2012

O SAEGO mantém o mesmo desenho de avaliação desde sua criação, em 2011, avaliando,
anualmente, o 2° ano do ensino fundamental em língua portuguesa, o 3° e 5° anos, também
do ensino fundamental, e a 3ª série do ensino médio, em língua portuguesa e matemática.
Além de avaliar os alunos da rede estadual pública, o programa abrange escolas particulares
conveniadas.
Avaliando em seus seis anos de aplicação as mesmas etapas e disciplinas, o SAEGO
consegue oferecer, ao longo do tempo, importantes informações sobre o ensino ofertado
e acompanhar os avanços conquistados, nessas etapas, depois da implementação do
programa.

2013

A rede estadual e as escolas particulares conveniadas, a partir de 2013, obtiveram um
percentual de participação acima de 75%, participação mínima esperada para que os
resultados possam ser generalizados.

SAEGO 2016

2014

Nessa edição, foram avaliados 98.886 estudantes da rede estadual de ensino, bem como
8.135 das escolas particulares conveniadas.

2015

2015 foi o ano que apresentou o maior percentual de participação desde a criação do
programa. Nessa edição, 84% dos estudantes da rede estadual e 93,5% dos estudantes
das escolas particulares conveniadas responderam ao teste.
Em todas as aplicações, as escolas particulares conveniadas apresentaram um percentual
de participação mais expressivo do que o da rede estadual.

Desde 2011, o SAEGO avaliou cerca de 530 mil estudantes da rede pública estadual e 42
mil das escolas particulares conveniadas. Entre 2011 e 2015, o percentual de participação
cresceu gradativamente nas duas redes de ensino.
Na rede pública, o percentual subiu de 77,9% para 84% e nas escolas particulares conveniadas, de 92,5% para 93,5%.
Em 2016, foram avaliados 108.940 estudantes da rede estadual e 8.517 estudantes das
escolas particulares conveniadas, todos em língua portuguesa e matemática. O percentual
de participação de ambas as redes foi bem alto. Na rede estadual mais de 87% de estudantes realizaram os testes do SAEGO e nas escolas particulares conveniadas, esse número
foi de 94%.
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E o que mostram os resultados do SAEGO em relação ao desempenho
estudantil?
Quando analisamos os resultados do SAEGO, é possível observar que, em
língua portuguesa, houve melhoria nos resultados da rede estadual em todas
as etapas avaliadas. Já entre as escolas particulares conveniadas, a 3ª série
do ensino médio apresentou uma redução de 1,1 na pro ciência, se compararmos os anos de 2011 e 2015. Entretanto, não chega a ser uma queda
considerável.
Na aplicação realizada em 2015, com exceção da 3ª série do ensino médio
das escolas particulares conveniadas, todas as etapas, das duas redes avaliadas, apresentaram avanços de pro ciência, que variaram entre 9 e 20 pontos.
Em todas as etapas, os resultados de pro ciência das escolas particulares
conveniadas superaram os da rede estadual. Na 3ª série do ensino médio,
apesar da pequena queda no resultado de pro ciência, os resultados ainda
caram quase 30 pontos acima do desempenho da rede estadual. O grá co
1, apresentado a seguir, demonstra esses dados.
Grá co 1
Pro ciência em língua portuguesa – 3ª série do ensino médio
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Fonte: CAEd/ UFJF, 2016.
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Rede ParƟcular Conveniada

2015

De acordo com a análise apresentada no grá co 2, observa-se que, em
matemática, o 5° ano do ensino fundamental apresentou melhoria no resultado de pro ciência, se comparados os anos de 2011 e 2015, tanto na rede estadual quanto na rede conveniada. Já o 9° ano, em 2015, na rede conveniada
obteve pro ciência inferior àquela observada em 2011.
A 3ª série do ensino médio requer um pouco mais de atenção, uma vez
que, ao analisarmos os seus resultados, percebemos diminuição da pro ciência em ambas as redes avaliadas.
Assim como aconteceu com os resultados de língua portuguesa, em todas
as etapas, os resultados de pro ciência em matemática das escolas particulares conveniadas superaram os da rede estadual.
Grá co 2
Pro ciência em matemática – 3ª série do ensino médio
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Em língua portuguesa, ao fazermos a análise dos dados dos anos de 2011 a
2015, veri camos que o percentual de estudantes no padrão de desempenho
abaixo do básico diminuiu e o do padrão avançado aumentou, em todas as
etapas. Os estudantes do 9° ano da rede estadual em 2011 encontravam-se
no padrão de desempenho básico e em 2013, de acordo com o resultado de
pro ciência, avançaram para o padrão de desempenho pro ciente. O 5º ano
das escolas particulares conveniadas também apresentou mudança de padrão de desempenho. Em 2011, os estudantes do 5º ano estavam no padrão
de desempenho pro ciente e em 2013 apresentaram desempenho característico do padrão avançado.
No entanto, em matemática, conforme mostra o grá co 3, tanto no 9°
ano quanto na 3ª série do ensino médio, as escolas particulares conveniadas
apresentaram aumento de estudantes no padrão de desempenho abaixo do
básico e queda no percentual de estudantes no padrão avançado, se compararmos as edições do SAEGO de 2011 e 2015.
Grá co 3
Distribuição do percentual de estudantes por padrão de desempenho – matemática – escolas conveniadas
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Apesar de sua importância, os dados de desempenho não são os únicos
que devem ser considerados para a compreensão de uma determinada realidade escolar. Para uma análise consistente do per l da unidade avaliada (escola, regional, rede) é fundamental que sejam analisados outros indicadores,
tais como as taxas de matrícula e de uxo, por exemplo.
Os grá cos a seguir apresentam o comportamento dessas duas taxas no
intervalo de 2011 a 2015.
Analisando as taxas de matrícula do estado de Goiás, apresentada no gráco 4, observa-se uma queda entre o número de matrículas apresentado no
primeiro e no último ano desse intervalo, tanto para o ensino fundamental
quanto para o ensino médio, perfazendo uma redução de 26.355 e 8.488
matrículas, respectivamente. Esse decréscimo pode ser atribuído à transição
demográ ca observada nas últimas décadas em diferentes estados e regiões
do Brasil.
Grá co 4
Taxa de matrícula – Goiás
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A análise especí ca das taxas de matrícula do ensino fundamental, descrita no grá co 5, identi ca as redes municipais como as responsáveis pela
maior concentração de atendimentos nessa etapa da educação básica. Fato
que se justi ca pela gradual consolidação do processo de municipalização da
oferta do ensino fundamental, preconizada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
9394/ 96.
Em oposição à queda no número de matrículas, identi cada na rede pública de ensino, observa-se que as escolas particulares conveniadas têm, paulatinamente, aumentado o atendimento no ensino fundamental. Entre os anos
de 2011 e 2015 essas escolas matricularam mais 16.606 estudantes.
Grá co 5
Taxa de matrícula - ensino fundamental
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Rede Estadual

Rede ParƟcular

Conforme observamos no grá co 6, no ensino médio o maior número
de matrículas está concentrado na rede estadual. Essa distribuição pode ser
justi cada pelo fato de que cabe a essa dependência administrativa a responsabilidade pela oferta prioritária dessa etapa de ensino.
Grá co 6
Taxa de matrícula – ensino médio
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O grá co 7 ilustra o comportamento da taxa de aprovação do ensino fundamental das redes municipais e estadual de ensino, assim como da rede
particular de ensino. A análise desse grá co aponta que as escolas particulares
detêm os maiores percentuais de aprovação, mantendo-se, nos cinco anos
observados, acima de 97%. Quanto às redes municipais e estadual, apesar de
uma ligeira redução no percentual de aprovação em 2014 (redes municipais)
e nos anos de 2014 e 2015 (rede estadual), a análise do grá co 7 aponta uma
tendência ascendente nesses indicadores. Vale destacar que todas as dependências administrativas apresentaram uma taxa de aprovação superior a 85%.
Grá co 7
Taxa de Aprovação – ensino fundamental
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result ados

Os resultados alcançados em 2016
P

rezado gestor, esta seção apresenta os resultados alcançados por sua escola, nas avaliações de língua portuguesa e matemática do SAEGO
2016, por etapa de escolaridade avaliada.
Em primeiro lugar, estão dispostos os resultados obtidos por meio da TRI – Teoria de Resposta
ao Item: Pro ciência Média dos estudantes da escola; distribuição dos estudantes pelos padrões de
desempenho; e, por m, dados de participação na
avaliação – quantidade de alunos previstos para a
realização dos testes, quantos de fato participaram
da avaliação e o respectivo percentual de participação. Esses resultados são informados para os três
últimos anos de realização do SAEGO.

Após a exposição dos resultados da escola,
você contará com roteiros que o auxiliarão na leitura e interpretação desses resultados.
Além disso, são apresentadas, informações
acerca do contexto de sua escola, como o Índice
Socioeconômico (ISE), composto por dados relacionados à origem social e às condições econômicas dos estudantes, e indicadores de qualidade,
como o Índice de Desenvolvimento da Educação
Goiana (Idego), que envolve dois componentes: o
desempenho em testes padronizados e o uxo escolar.

O que é o Idego?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana (Idego)
é um indicador que reúne dois elementos importantes para a
qualidade da educação: o uxo escolar e o desempenho nas
avaliações em larga escala. O índice é calculado com base nos
dados sobre aprovação, obtidos através do Censo Escolar, e nos
dados de desempenho, obtidos através dos testes padronizados
do SAEGO. Dessa forma, o Idego, calculado de modo semelhante ao Ideb, apresenta resultados sintéticos, permitindo traçar
metas de qualidade para os sistemas de ensino, especí cos para
cada escola.
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O que é o ISE – Índice
Socioeconômico?
O Índice Socioeconômico (ISE) reúne informações sobre as condições sociais, culturais e econômicas dos estudantes e de suas
famílias. Levando em conta uma série de aspectos, como a escolaridade dos pais e a posse de bens (materiais e culturais), o ISE é uma
importante informação para a compreensão
do desempenho escolar, tendo em vista que é
inﬂ uenciado por diversos fatores, entre eles, o
contexto social da escola e as condições econômicas e sociais das famílias dos alunos.

Os níveis de ISE calculados para o
SAEGO são:
Nível
Nível 1

+
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Roteiros de leitura e
análise de resultados

Para que os resultados da avaliação
externa em larga escala atinjam o seu
principal objetivo, o de possibilitar a melhoria da qualidade do ensino ofertado,
em primeiro lugar, é necessário compreendê-los de forma coletiva, tendo
sempre como referência o projeto político-pedagógico da escola.

1. LEITURA E CONTEXTUALIZAÇÃO

2. ANÁLISE

3. DIAGNÓSTICO

4. PLANO DE AÇÃO

5. MONITORAMENTO

6. RESULTADOS
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Por isso, antes do estabelecimento de metas e ações educacionais, propomos algumas orientações de leitura dos resultados. O intuito é mostrar a você, gestor, como o
SAEGO pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, ao observar
o desempenho, nos testes, das turmas avaliadas em língua portuguesa e matemática.
Analisando a pro ciência média de cada turma e a distribuição dos estudantes pelos
padrões de desempenho, podemos perceber como está o desenvolvimento de habilidades e competências, e também se há equidade entre os estudantes da escola. Isso
permite o planejamento de ações direcionadas aos grupos heterogêneos de estudantes:
recuperação, reforço, aprofundamento e, para os estudantes com desempenho além do
esperado para o seu ano de escolaridade, desa o. O percentual de participação no teste
e a possibilidade de generalização dos dados também são tratados nesta seção.
Outro ponto para análise e re exão é a relação entre os resultados e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além do Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana (Idego), que leva em conta a pro ciência obtida no Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) e no SAEGO, respectivamente, e o uxo escolar. Há metas que
demandam estratégias especí cas para cada resultado. Cabe ressaltar, também, por meio
desses dados, que o SAEGO não está desarticulado da avaliação nacional.
Nossa proposta é que a equipe gestora possa se apropriar dos dados, estabelecer
relações e utilizá-los para ajudar a constituir ações para melhorar e garantir o direto à
aprendizagem.

Orientações para a leitura dos resultados
O processo de avaliação em larga escala não se encerra quando os resultados
chegam à escola. Ao contrário, a partir desse momento, faz-se necessário que todos
os agentes envolvidos – gestores, professores, equipe pedagógica – se apropriem
dos resultados produzidos pelas avaliações, incorporando-os às suas re exões sobre as dinâmicas de funcionamento da escola.
É importante conhecer cada uma das informações referentes aos resultados do
SAEGO 2016, compreendendo o que são e como devem ser usadas para melhorar
a gestão da escola e da sala de aula, bem como as práticas pedagógicas, a m de
que os estudantes possam desenvolver-se, cognitivamente, de acordo com a etapa
de escolaridade em que se encontram.
Pensando nisso, sugerimos um roteiro com orientações sobre como deve ser
feita a leitura e a interpretação dos resultados do SAEGO 2016, em cada componente curricular e etapa de escolaridade avaliados. Esse roteiro aplica-se aos resultados
divulgados nesta revista.
Para aprofundar as re exões acerca dos resultados da avaliação em larga escala,
é importante, ainda, consultar o Glossário da Avaliação em Larga Escala, disponível
em www.saego.caedu f.net, bem como os padrões de desempenho estudantil, os
quais descrevem, pedagogicamente, o signi cado das médias alcançadas pelos estudantes de Goiás que participaram do SAEGO 2016.
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Resultados apresentados nesta revista
Pro ciência média alcançada
pela escola nas três últimas
edições do SAEGO, em língua
portuguesa e matemática.
Esta é a primeira informação sobre o desempenho dos estudantes de sua escola: a média de
pro ciência1 alcançada nas três últimas edições
do SAEGO, nas disciplinas língua portuguesa e matemática, em cada etapa avaliada. A observação da
média nos ajuda a veri car a melhoria da qualidade
da educação ofertada, a partir da evolução do desempenho da escola.

O termo pro ciência refere-se ao
conhecimento ou à aptidão que os
alunos demonstram ter em relação a um
determinado conteúdo de uma disciplina
avaliada pelos testes cognitivos.

1 A média de pro ciência da escola é o valor da média aritmét ica das
pro ciências alcançadas pelos estudantes da escola, no teste.
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ATIVIDADE 1
Observe, na página de resultados, as pro ciências alcançadas pelos estudantes nas três últimas
edições do SAEGO, em uma determinada etapa, e preencha o quadro a seguir.
5º ano do ensino fundamental
EDIÇÃO
2014

PROFICIÊNCIA MÉDIA

ANÁLISE

Qual é o comportamento da média de pro ciência
da sua escola, ao longo dos anos?
( ) Está aumentando

2015

( ) Está estável
( ) Está diminuindo

2016

OBS.:

Que hipóteses podem ser levantadas sobre a evolução dos resultados da sua escola ao longo
do tempo? Registrem o que vocês, da equipe gestora e coordenação, discutiram. Isso os ajudará
na apropriação das informações fornecidas pelos resultados do SAEGO.

Distribuição percentual dos estudantes pelos padrões de
desempenho nas três últimas edições do SAEGO.
Depois de observar a pro ciência da escola,
vamos veri car como os estudantes estão distribuídos pelos padrões de desempenho. De acordo
com a pro ciência alcançada no teste, um estudante demonstra um determinado per l ou padrão
de desempenho, ou seja, quanto maior a pro ciência desse estudante, mais elevado é o seu padrão
de desempenho.
Entretanto, em uma turma ou em uma escola,
os estudantes apresentam diferentes padrões de
desempenho. Sendo assim, a escola deve trabalhar
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para que haja menos estudantes nos padrões mais
baixos, aumentando o percentual nos padrões
mais elevados, pois almejamos uma educação que
seja de qualidade e para todos. Por isso, essa análise é tão importante, gestor. Ela lhe dará informações fundamentais para o seu planejamento, para
a construção permanente do projeto político-pedagógico e para a de nição de metas, estratégias
e metodologias adequadas às necessidades dos
seus alunos.

ATIVIDADE 2
Observe o segundo grá co da página de resultados e preencha o quadro abaixo com o percentual de estudantes que se encontra em cada um dos padrões de desempenho. Em seguida,
acrescente o número absoluto de estudantes, na edição de 2016, em cada padrão 2.
EDIÇÃO

ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

PROFICIENTE

AVANÇADO

2014

2015
% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

2016

C Os percentuais de estudantes nos padrões mais baixos têm diminuído, aumentado ou mantiveram-se estáveis ao longo do tempo?

C Qual é o padrão em que se encontra o maior número de estudantes?
C Observando o percentual de estudantes em cada padrão de desempenho, é possível dizer
que os estudantes da sua escola apresentaram:
( ) Melhora gradativa
( ) Estabilidade no desempenho
( ) Queda no desempenho

C Junto à coordenação pedagógica, levante possíveis hipóteses para esses resultados.
C Que estratégias podem ser utilizadas para aqueles estudantes que estão nos padrões mais
baixos?
Esse exercício é importante para que as ações sejam bem direcionadas e possam ajudar os
estudantes a desenvolverem as competências necessárias, a m de que tenham seu direito à
aprendizagem garantido.

2 Para encontrar o número absoluto de alunos, em cada padrão, pode ser feito um cálculo utilizando regra de três, considerando o t ot al de
alunos que realizou o teste.
Exemplo:Alunos avaliados:80; percent ual de alunos no padrão básico:20%; total de alunos nesse padrão:16.
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Dados de participação nas avaliações do SAEGO nas três últimas
edições.

Depois de observar o desempenho alcançado
pelos estudantes da sua escola, é hora de veri car
como foi a participação no teste. O indicador de
participação revela o nível de adesão à avaliação e
é uma informação muito importante para que os
resultados alcançados possam ser generalizados.

Ou seja, quanto maior for a participação dos estudantes nos testes, mais consistente é o resultado
de desempenho alcançado. Consideramos como
percentual mínimo para a generalização dos resultados da escola uma participação acima de 75%.

ATIVIDADE 3
Na página de resultados, localize o percentual de participação dos estudantes da sua escola,
para cada etapa de escolaridade avaliada, nos últimos anos.
EDIÇÃO

PARTICIPAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Ao longo do tempo a participação
2014

( ) cresceu;
( ) cou estável;
( ) diminuiu.

2015

Levante hipóteses para o atual índice de participação
da escola, em relação aos anos anteriores.
Caso a participação em 2016 não tenha
correspondido às expectativas, o que pode ser feito
para aumentá-la no próximo ciclo do SAEGO?

2016
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Um ponto importante nessa atividade é comparar
a participação dos estudantes no dia da aplicação
do teste com a sua frequência às aulas.

Depois que, juntamente com sua equipe, você já identi cou e reﬂ etiu um pouco sobre os resultados
alcançados por sua escola, é hora de transportá- los para a escala de pro ciência e interpretá- los, pedagogicamente.

A escala de pro ciência é uma espécie de régua em que
os resultados alcançados nas avaliações em larga escala são
apresentados Os valores obtidos nos testes são ordenados
e categorizados em intervalos ou faixas que indicam o grau
de desenvolvimento das habilidades para os estudantes que
alcançaram determinado nível de desempenho.

Como o desempenho é apresentado em ordem crescente e
cumulativa, os estudantes posicionados em um nível mais alto da
escala demonstram ter desenvolvido não só as habilidades do nível em que se encontram, mas também, provavelmente, aquelas
habilidades dos níveis anteriores. A gradação de cores – que vai
do amarelo claro ao vermelho – também nos indica o grau de
complexidade e o nível de desenvolvimento dessas habilidades.
Pedagogicamente falando, cada nível da escala corresponde a
diferentes características de aprendizagem: quanto maior o nível
(posição) na escala, maior a probabilidade de desenvolvimento e
consolidação da aprendizagem.
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ATIVIDADE 4
Você encontra as escalas de pro ciência interativas no endereço www.saego.caedu f.net.
Situe nela os resultados da sua escola em língua portuguesa e matemática.

C Em qual padrão de desempenho se encontra a média da sua escola nesse ano?
C De acordo com as médias dos anos anteriores, a escola manteve-se no mesmo padrão ou modi cou sua posição? Se sim, ela avançou nos padrões ou retrocedeu?
A seguir, apresentamos a descrição geral desses padrões. O detalhamento, por disciplina e etapa, pode
ser consultado nas Revistas do Professor.

Etapa de
Escolaridade

Disciplina

Língua
Portuguesa

Matemática

ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

2º Ano EF

até 350

350 a 400

5º Ano EF

até 125

125 a 175

9º Ano EF

até 200

200 a 250

3ª Série EM

até 225

225 a 275

5º Ano EF

até 150

150 a 200

9º Ano EF

até 225

225 a 275

3ª Série EM

até 250

250 a 300

Os alunos que se encontram neste
padrão de desem penho demonstram
um desenvolvimento ainda incipiente
das principais habilidades associadas à
sua etapa de escolaridade, de acordo
com a m atriz de referência. Nos testes de pro ciência, tendem a acertar
apenas aqueles itens que avaliam as
habilidades consideradas basilares, respondidos corretam ente pela m aior parte dos alunos e, portanto, com maior
percentual de acertos. A localização
neste padrão indica carência de aprendizagem em relação ao que é previsto
pela matriz de referência e aponta, à
equipe pedagógica, para a necessidade
de planejar um processo de recuperação com esses alunos, a m de que se
desenvolvam em condições de avançar
aos padrões seguintes.

Neste padrão de desempenho, os alunos ainda não dem onstram o desenvolvimento considerado apropriado das
habilidades básicas avaliadas pela m atriz
de referência, para a etapa de escolaridade em que se encontram. Contudo,
respondem itens com menor percentual de acerto e que avaliam habilidades
mais complexas, quando com parados
com o veri cado no padrão anterior. A
equipe pedagógica deve elaborar um
planejam ento em caráter de reforço
para os alunos que se encontram neste padrão, de m odo a consolidar aquilo
que eles já aprenderam , sistematizando
esse conhecim ento e dando suporte
para uma aprendizagem m ais ampla e
densa.

Descrição
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PROFICIENTE

AVANÇADO

400 a 500

acima de 500

175 a 225

acima de 225

250 a 300

acima de 300

275 a 325

acima de 325

200 a 250

acima de 250

275 a 325

acima de 325

300 a 350

acima de 350

As habilidades básicas e essenciais para a
etapa de escolaridade avaliada, baseadas
na m atriz de referência, são demonstradas pelos alunos que se encontram neste padrão de desem penho. Esses alunos
dem onstram atender às condições m ínimas para que avancem em seu processo
de escolarização, ao responder aos itens
que exigem m aior domínio quantitativo
e qualitativo de competências, em consonância com o seu período escolar. É
preciso estim ular atividades de aprofundam ento com esses alunos, para que
possam avançar ainda mais em seus conhecim entos.

Quando o aluno demonstra, nos testes de pro ciência, ir além do que é
considerado básico para a sua etapa
escolar, como ocorre com os alunos
que se encontram neste padrão de desem penho, é necessário proporcionar
desa os a esse público, para m anter
seu interesse pela escola e auxiliá-lo
a aprim orar cada vez mais seus conhecim entos. Esses alunos costum am
responder corretamente, com base na
m atriz de referência, a um maior quantitativo de itens, englobando aqueles
que avaliam as habilidades consideradas m ais com plexas e, portanto, com
m enor percentual de acertos, o que
sugere a sistematização do processo
de aprendizagem de forma consolidada para aquela etapa de escolaridade.
Entretanto, há que se considerar que o
desenvolvim ento cognitivo é contínuo,
perm itindo aprendizagens constantes,
conform e os estím ulos recebidos.
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ALGUMAS DICAS SOBRE O USO DOS RESULTADOS

O QUE FAZER
COM OS DADOS

O QUE NÃO FAZER
COM OS DADOS

MÉDIAS DE PROFICIÊNCIA

Comparar os resultados da sua escola
ao longo dos anos, para a mesma
etapa de escolaridade.

Comparar os resultados das diferentes
etapas de escolaridade, com a mesma
escala de pro ciência, para uma
mesma disciplina avaliada.

Analisar os resultados a partir da
leitura da escala de pro ciência,
observando o signi cado pedagógico
da média, tendo em vista o
desenvolvimento de habilidades e
competências.
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Interpretar os resultados como dados
longitudinais.

Comparar os resultados das diferentes
disciplinas.

Tomar a média de pro ciência de
maneira isolada, sem analisá-la com a
ajuda da escala.

PADRÕES DE DESEMPENHO

Entender que, quando os estudantes
melhoram sua pro ciência, eles
necessariamente avançam nos
padrões de desempenho.

Identi car, em cada disciplina e etapa,
os alunos que têm apresentado
maiores di culdades de aprendizagem.

Reconhecer que a cada padrão
correspondem níveis diferentes de
aprendizagem e usar essa informação
para o planejamento pedagógico.

Entender que os alunos que se
encontram em um padrão de
desempenho em uma disciplina se
encontram no mesmo padrão em
outra.

Entender que os padrões de
desempenho são os mesmos para
todas as etapas e disciplinas avaliadas.

Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais baixo não
são capazes de aprender.
Acompanhar, ao longo do tempo,
se a escola tem tido resultados
semelhantes para cada etapa e
disciplina.
Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais avançado
não necessitam de atenção por parte
do professor e da escola.
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PARTICIPAÇÃO

Acompanhar a participação dos
estudantes nos testes, de modo a
buscar a maior participação possível.

Entender que a participação nos
testes mensura a garantia do aluno de
ser avaliado, decorrência de seu direito
de aprender.
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Acreditar que, uma vez que a
participação já esteja elevada, não é
preciso realizar nenhuma ação para
que o percentual aumente ainda mais.

DADOS CONTEXTUAIS

ISE

Compreender que as condições
socioeconômicas dos estudantes afetam
seu desempenho escolar.
Atribuir apenas às condições
socioeconômicas o resultado da
aprendizagem dos alunos.
Reconhecer que as escolas desempenham
importante papel na aprendizagem dos
estudantes, a despeito de suas origens sociais.

METAS

Monitorar os resultados da escola ao longo do
tempo a partir do alcance de metas.

Planejar ações pedagógicas e de gestão
na escola com base nos resultados.

Atribuir a di culdade na melhoria dos resultados
apenas à ação de professores e diretores.

Comparar os resultados com os de outras
escolas, sem observar dados de contexto.
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Roteiro de ação
Apresentamos, agora, uma proposta de uso dos
resultados das avaliações em larga escala e de indicadores educacionais, com o propósito de construção
de uma agenda de ações com impacto no ensino e
na aprendizagem.
Os processos de análises dos resultados e de planejamento de ações aqui propostos visam fortalecer
a gestão democrática, valorizando os procedimentos
coletivos de re exão, tomadas de decisão e divisão de
responsabilidades.
Em linhas gerais, a proposta pauta-se em quatro
etapas de execução: (1) diagnóstico institucional; (2)
de nição do foco das ações; (3) elaboração da agenda de ações pedagógicas; e (4) monitoramento e avaliação das ações.

C

C
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Elaboração coletiva de um diagnóstico
institucional com base nos resultados
da avaliação em larga escala e indicadores educacionais.

C

Identi cação coletiva dos problemas
prioritários.
De nição coletiva das metas e ações
pedagógicas de intervenção.

1
Diagnóstico
institucional

2
De nição do
foco das ações

4
Monitoramento
e Avaliação

3
Elaboração da
agenda de ações
pedagógicas

Acompanhamento e avaliação das
ações executadas.
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C

C

Decisão coletiva das atividades a serem
executadas e divisão de responsabilidades.

Etapa 1.
Autoavaliação Institucional
O objetivo desta etapa é a construção de um diagnóstico institucional com base na análise dos indicadores educacionais e resultados das avaliações externas e internas. Para a realização desse processo,
sugere-se que a equipe gestora e os demais pro ssionais da escola entrem em consenso sobre os principais problemas de ensino e de aprendizagem.
A seguir apresentamos os passos para a realização
desta etapa:

1º PASSO
De nição das fontes de dados e preparação da apresentação dos resultados para o corpo
docente.

C Após a leitura e interpretação pedagógica dos resultados do SAEGO, a equipe gestora
deverá preparar a apresentação desses resultados para o corpo docente.

C Além dos dados fornecidos pelo SAEGO, a equipe gestora poderá enriquecer a apresentação com dados da avaliação interna. Indicadores educacionais como o Ideb e o ISE
da escola, taxas de rendimento e frequência poderão potencializar a análise dos dados
e a discussão coletiva em torno deles. Caberá à equipe gestora de nir quais dados são
mais relevantes para a identi cação dos fatores que interferem na aprendizagem e obstáculos a serem superados.

C Ao preparar a apresentação, é importante que a equipe facilite a leitura das informações
pelos participantes. Para isso, poderá utilizar grá cos comparativos com comentários
ilustrativos, favorecendo a análise dos resultados. E, para motivar o debate, a equipe poderá apresentar uma bateria de questões que provoquem re exões sobre os resultados
alcançados pela escola e o levantamento de hipóteses sobre as causas dos problemas
de ensino e aprendizagem.
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2º PASSO
De nição de uma agenda de encontros.

C A equipe gestora deverá elaborar um cronograma de reuniões coletivas para a apresentação dos resultados e elaboração do diagnóstico e da agenda de ações. É importante possibilitar a participação do maior número possível de pro ssionais da escola. Por isso, é fundamental agendar e comunicar com antecedência as datas das
reuniões de diagnóstico e planejamento.

3º PASSO
Reunião de análise dos resultados e elaboração do diagnóstico institucional.

C A dinâmica da reunião deve estar fundamentada na promoção do trabalho colaborativo, no estabelecimento de consenso entre os pro ssionais da escola e na criação de um ambiente participativo.

C À medida que os grá cos e comentários forem exibidos, a equipe gestora deverá apresentar questões que promovam o levantamento de hipóteses sobre os possíveis fatores escolares que
contribuíram para o alcance dos resultados alcançados pela
escola.

C Esses procedimentos deverão ser utilizados para todos os
resultados selecionados para análise.

C É importante que um membro da equipe registre todas
as informações relevantes e as hipóteses apontadas
pelos docentes sobre os dados analisados. Esses registros serão fundamentais para a consolidação da
autoavaliação institucional. Para facilitar o registro
das informações, a equipe gestora poderá criar
formulários.
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Os quadros seguintes apresentam, respectivamente, sugestões de questões
para promoção do debate em torno dos resultados alcançados pela escola e um
formulário de registro para as hipóteses e considerações feitas pelos professores:

QUADRO 1: QUESTÕES PARA DEBATE

Resultados

Questões para o debate
Houve queda do índice de participação da escola, ao longo das
edições da avaliação externa?

PARTICIPAÇÃO
DOS ESTUDANTES
NA AVALIAÇÃO
EXTERNA

Quais são as possíveis razões para o atual índice de participação da
escola, em relação aos anos anteriores?
Caso tenha havido queda no índice de participação, que tipo de
ação pode ser implementada, no âmbito da escola, para elevar a
participação dos alunos na avaliação externa?
Houve crescimento contínuo das pro ciências médias ao longo
dos anos?

PROFICIÊNCIA
MÉDIA DA
ESCOLA

Que fatores escolares poderiam ajudar a explicar a variação (evolução ou queda) da pro ciência média da escola ao longo dos anos?
Houve avanço da pro ciência média com alteração do padrão de
desempenho?
Em relação à distribuição de alunos da escola por padrão de desempenho no último ano, em qual padrão se encontra o percentual
mais alto de alunos?

PADRÕES DE

A escola consegue identi car quais são os alunos que se encontram

DESEMPENHO

nos padrões mais baixos? Que fatores escolares ajudariam a explicar o percentual de alunos alocados nesses padrões?
São pensadas ações pedagógicas para que os alunos possam melhorar o seu desempenho?
Ao comparar os percentuais de acerto por descritores e o desempenho das turmas, há variação ou semelhança de desempenho en-

ANÁLISE DO
PERCENTUAL
DE ACERTO POR
DESCRITOR

tre as turmas?
Quais seriam os possíveis fatores que contribuíram para a variação
ou semelhança de desempenho entre as turmas?
Quais seriam os possíveis fatores que contribuíram para que alguns
descritores apresentassem percentuais mais baixos?
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QUADRO 2: FORMULÁRIO DE REGISTRO

Resultados

Hipóteses levantadas e considerações feitas pelos professores

PARTICIPAÇÃO DOS
ESTUDANTES NA AVALIAÇÃO
EXTERNA

PROFICIÊNCIA MÉDIA DA
ESCOLA

PADRÕES DE DESEMPENHO

ANÁLISE DO PERCENTUAL DE
ACERTO POR DESCRITOR

4º PASSO
Consolidação das análises feitas pelos docentes.

C Após a reunião de análise de resultados, a equipe gestora deverá se encontrar para consolidar as informações levantadas. A tarefa da equipe será organizar as informações produzidas e elaborar uma listagem dos problemas
de ensino e de aprendizagem identi cados pelos docentes.

C Sugere-se que a equipe separe os problemas por três categorias: (1) problemas que poderão ser resolvidos no âmbito da escola; (2) problemas que
demandam apoio de órgãos superiores para serem resolvidos; e (3) problemas que poderão ser resolvidos exclusivamente por órgãos superiores.
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Etapa 2.
1º PASSO

De nição do foco das ações
pedagógicas
O objetivo desta etapa é de nir o foco das ações
que serão propostas na agenda de ações pedagógicas. Para tanto, a equipe gestora e o corpo docente tomarão por base a listagem de problemas da
categoria um, ou seja, aqueles que podem ser
resolvidos no âmbito da escola. Em seguida,
deverão classi cá-los em ordem de prioridade e propor ações pedagógicas visando a
melhoria da aprendizagem.
A seguir apresentamos os passos para
a realização desta etapa:

Reunião para de nição do foco das ações.

C Prosseguindo com o cronograma de reuniões, a equipe gestora deverá expor para
o corpo docente a consolidação das análises dos resultados feitas na reunião anterior, para que sejam validadas por todos
pro ssionais. Em seguida, deverá apresentar a listagem dos problemas, iniciando o
debate sobre a priorização dos problemas
a serem superados e proposição de ações
pedagógicas prioritárias.

2º PASSO
De nição de objetivos quanti cados.

C Após a de nição das ações prioritárias, a equipe gestora deverá conduzir o debate para a de nição dos objetivos quanti cados das ações, ou seja, deverá de nir metas para cada ação.

C Atenção! A de nição da meta é muito importante, pois permitirá o monitoramento e a avaliação das ações
prioritárias.

C O enunciado do objetivo quanti cado (meta) deverá conter pelo menos três variáveis: “o que fazer”, “o quanto fazer” e “quando fazer (prazo)”. É importante que que bem claro para todos o que, em que medida e em
quanto tempo se pretende fazer.

C Um exemplo: “reduzir em 5% o percentual de alunos que estão no padrão de desempenho abaixo do básico,
no decorrer do ano de 2017”.

C Para alcançar a meta dessa ação prioritária, a equipe deverá pensar em um conjunto de ações estratégicas, atividades ou projetos. O próximo passo da equipe gestora e dos docentes será construir uma agenda de ações
pedagógicas para concretizar as metas de nidas pelo grupo.
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Etapa 3.
Elaboração da agenda de ações pedagógicas

O objetivo desta etapa é a criação de uma agenda de ações pedagógicas com impacto nos
problemas identi cados pelo grupo. Como nas etapas anteriores, seguindo os princípios da gestão
participativa, as tomadas de decisão e a divisão de responsabilidades também acontecerão no
coletivo da escola. Dessa forma, a tarefa da equipe gestora será conduzir o grupo no processo de
decisão sobre o que fazer para alcançar as metas de nidas no encontro anterior. Com base nas
metas das ações prioritárias, o grupo deverá decidir: “o que será feito”; “como será feito”; “quando
será feito” e “por quem será feito”.
Apresentamos uma sugestão de formulário de registro para ser preenchido no decorrer da reunião pelos pro ssionais que atuam na escola:
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QUADRO 3: AGENDA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS

AGENDA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS
Decisões de Execução
Nome da ação prioritária 1:
Objetivo quanti cado:
O que será
feito?

Como será
feito?

Quando será
feito?

Por quem será
feito?

Quando será
feito?

Por quem será
feito?

Nome da ação prioritária 2:
Objetivo quanti cado:
O que será
feito?

Como será
feito?
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Etapa 4.
Monitoramento e avaliação das ações

O objetivo desta etapa é monitorar a execução das ações pedagógicas e
avaliar os seus resultados. Os instrumentos de avaliação interna podem se constituir em excelentes ferramentas de acompanhamento dos alunos participantes
das atividades propostas. Outros instrumentos de monitoramento podem ser
criados pelo grupo, como relatórios mensais que apresentem os avanços e obstáculos identi cados no decorrer da execução das atividades.
Encerramos este roteiro apresentando uma sugestão de formulário para
acompanhamento das atividades.
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QUADRO 4: FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS
Nome da ação prioritária 1:
Objetivo quanti cado:
Resultados apresentados até o momento

Obstáculos encontrados

Nome da ação prioritária 2:
Objetivo quanti cado:
Resultados apresentados até o momento

Obstáculos encontrados
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