ROTEIRO SUGERIDO
Pré-evento
Antes que as atividades da Semana dos Indicadores Educacionais se iniciem, serão disponibilizadas
ferramentas para que tudo possa acontecer dentro de um cronograma eficiente.

Para os gestores educacionais (técnicos, diretores e coordenadores): acesso exclusivo a 10 horas de
capacitação on-line que permitirá ao gestor coletar e interpretar indicadores, traçar metas e estruturar plano
de ação, bem como avaliar e acompanhar os resultados obtidos. O material disponível contará com videoaulas,
planilhas de acompanhamento para download e ferramentas de gestão eficazes para acompanhamento do
plano de ação traçado.

Para os aplicadores das avaliações: manual e roteiro de aplicação das avaliações além de vídeotreinamento com duração de 20 minutos.

Para a organização dos eventos ao longo da semana: peças prontas para impressão, personalizadas de
acordo com cada município, que permitirão que todo o evento seja divulgado e organizado da melhor forma.

Segunda, 05 de novembro de 2018: Abertura Oficial
Nesse momento a Semana dos Indicadores Educacionais será lançada em cada município. Através de um
evento descentralizado, os gestores de educação e as autoridades municipais terão a oportunidade de
apresentar a Semana dos Indicadores Educacionais para o corpo docente municipal, pais, alunos e a quem
mais possa interessar.

Sugestão: Evento para apresentação da semana às autoridades municipais e profissionais da área de
educação municipal, bem como pais e a sociedade em geral.

Duração sugerida: 2 horas
Local sugerido: Salão de eventos com capacidade adequada para o público estimado.
Público sugerido: Autoridades municipais, gestores de educação do município, diretores escolares,
coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos.

Mini roteiro: Abertura, pronunciamento oficial das autoridades e gestores de educação municipais,
explanação sobre IDEB e sua importância, espaço para discussão entre todos os presentes sobre as diretrizes
da educação municipal, contextualização da Semana dos Indicadores Educacionais como instrumento de
melhoria, encerramento.
A responsabilidade pela organização do evento (infraestrutura, possibilidade de oferecimento de coffee break
para os convidados, adequação de data e horário de realização, bem como escolha de profissionais envolvidos)
é do município.
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A Evolucional, além do suporte em relação a sugestões de como conduzir essa organização, apoiará o evento
fornecendo, em formato digital:






Roteiro detalhado para condução do evento;
Check-list sugerido para organização do evento (passo a passo pré-evento);
Peças para cartazes, banners e folders;
Peças para faixas;
Peças de rede sociais e e-mail marketing para divulgação do evento.

Terça, 06 de novembro de 2018: Analisando dados em busca dos resultados
Nesse momento é hora de analisar onde estamos e onde queremos chegar. Através de indicadores
preexistentes será permitido aos gestores pedagógicos de cada município interpretar e analisar pontos fortes
e possíveis pontos de melhoria.
Também será disponibilizado material para captação de indicadores anteriores. Sugere-se um workshop entre
gestores educacionais para análise e interpretação desses indicadores. Serão utilizadas fontes de dados oficiais
e modelos de instrumentos para acompanhamento.

Duração sugerida: 2 horas
Local sugerido: Sala de reunião com capacidade adequada para o público estimado.
Público sugerido: Envolvidos na gestão educacional do município (técnicos e, a critério da secretaria,
diretores escolares).

Mini roteiro: Apresentação dos resultados históricos (mediador), apresentação das ferramentas que serão
utilizadas na priorização (mediador), divisão em grupos para análise de aspectos dos indicadores anteriores
(todos), apresentação dos resultados de cada grupo para os demais participantes (todos), definição de agenda
de próximos passos (mediador).
A responsabilidade pela organização do evento (infraestrutura, possibilidade de oferecimento de coffee break
para os convidados, adequação de data e horário de realização, bem como escolha de profissionais envolvidos)
é do município.
A Evolucional, além do suporte em relação a sugestões de como conduzir essa organização, apoiará o evento
fornecendo, em formato digital:







Roteiro para condução do workshop;
Check-list sugerido para organização (passo a passo pré-evento);
Modelo de convite;
Relatório histórico de indicadores do município (indicadores de fluxo e indicadores de desempenho);
Modelos de ferramentas de priorização que serão exploradas no workshop;
Modelo para consolidação do resultado para utilização no próximo dia do evento.

Atividade alternativa: disponibilizar tempo para os gestores pedagógicos assistirem ao treinamento de
capacitação disponibilizado na fase pré-evento.
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Quarta, 07 de novembro de 2018: Metas e caminhos para o desenvolvimento
Após ter participado das atividades de capacitação disponibilizadas pré-evento bem como a análise prévia dos
dados coletados, os gestores já estarão aptos a traçar objetivos e metas e a elaborar o plano de ação para
chegada aos resultados.
A análise dos indicadores de desempenho anteriores evidenciará onde se quer chegar. A partir da definição
das metas e da capacitação oferecida pelo projeto, sugere-se uma reunião com os gestores educacionais
municipais, diretores e coordenadores das escolas e aberta aos professores para discussão de plano de ação.
Atividade totalmente lastreada pela capacitação oferecida pré-evento.

Duração sugerida: 2 horas
Local sugerido: Sala de reunião com capacidade adequada para o público estimado.
Público sugerido: Envolvidos na gestão educacional do município (técnicos e, a critério da secretaria,
diretores escolares).

Mini roteiro: Retomada das conclusões do dia anterior (mediador), discussão de metodologias de
planejamento (mediador), divisão em grupos para exercício teórico, com cada grupo realizando uma etapa do
planejamento estratégico (todos), apresentação dos resultados de cada grupo para os demais participantes
(todos), extrapolação da metodologia para outras situações (mediador), definição de agenda de próximos
passos (mediador).
A responsabilidade pela organização do evento (infraestrutura, possibilidade de oferecimento de coffee break
para os convidados, adequação de data e horário de realização, bem como escolha de profissionais envolvidos)
é do município.
A Evolucional, além do suporte em relação a sugestões de como conduzir essa organização, apoiará o evento
fornecendo, em formato digital:





Roteiro para condução do workshop;
Check-list sugerido para organização (passo a passo pré-evento);
Modelo de convite;
Fichas distintas para cada etapa de um planejamento estratégico, com descrição de situaçõesproblema e encaminhamentos para a internalização da prática pelo gestor;
 Peças de rede sociais e e-mail marketing;
 Modelo para consolidação do resultado para a extrapolação em situações reais.

Atividade alternativa: disponibilizar tempo para os gestores pedagógicos assistirem ao treinamento de
capacitação disponibilizado na fase pré-evento.
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Quinta, 08 de novembro de 2018: Momento do aluno
Alunos preparados e motivados refletem em bons resultados! Chegou a hora de tornar a experiência dos
alunos com avaliações de desempenho algo prazeroso para que o aluno possa dar o melhor de si.
Sugere-se preparação motivacional dos alunos instrumentalizada de forma a ressaltar a importância da
questão emocional durante a avaliação. Os alunos estarão mais preparados para a aplicação da avaliação e
terão seu nível de confiança elevado.

Duração sugerida: 4 horas
Local sugerido: Ambiente escolar.
Público sugerido: Professores e alunos.
Mini roteiro: Distribuição dos alunos em grupos para realização das atividades, condução das atividades
propostas, finalização com momento para estimular o autoconhecimento e desenvolvimento da autonomia
dos alunos.
A responsabilidade pela organização do evento (infraestrutura, possibilidade de oferecimento de coffee break
para os convidados, adequação de data e horário de realização, bem como escolha de profissionais envolvidos)
é do município.
A Evolucional, além do suporte em relação a sugestões de como conduzir essa organização, apoiará o evento
fornecendo, em formato digital:
 Check-list sugerido para organização (o que fazer);
 Sugestão de roteiro de atividades a serem desenvolvidas;
 Material pronto para impressão que será utilizado durante o desenvolvimento das atividades.

Sexta, 09 de novembro de 2018: Aplicação da Avaliação Diagnóstica
Está na hora de aplicar o simulado no molde do SAEB desenvolvido por uma equipe pedagógica altamente
qualificada.
As avaliações serão aplicadas para os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental. Os aplicadores já estarão
aptos para esse evento de acordo com o material disponibilizado previamente. Por meio desse prognóstico é
possível ter uma leitura abrangente do nível de proficiência dos estudantes.

Duração: 2 horas e 30 minutos
Local sugerido: Ambiente escolar.
Público: Alunos do 4° ano do Ensino Fundamental.
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Material disponibilizado pela Evolucional:









Avaliações impressas;
Cartões-respostas impressos;
Manual de aplicação;
Roteiro de aplicação;
Lista de presença;
Ata;
Envelopes a serem utilizados na devolução dos cartões-resposta para correção;
Peças publicitárias para impressão de cartazes informativos.

No primeiro dia útil subsequente à aplicação das avaliações, serão recolhidos os cartões-resposta em cada
instituição participante. Para isso, após as aplicações, os cartões-resposta devem ser manuseados e
disponibilizados para a coleta conforme instruções do manual de aplicação.

Pós evento:
Agora é a hora de ter em mãos os resultados obtidos pelos alunos.
Por meio de uma plataforma completa e interativa, os gestores terão acesso ao desempenho de cada aluno
por área de conhecimento bem como os pontos fortes e a melhorar, além de todo o suporte para utilização e
interpretação desses resultados.
Serão disponibilizados indicadores como distribuição de alunos por proficiência, nível em cada uma das
disciplinas aplicadas no exame, habilidades de mais destaque e aquelas que precisam ser mais bem
trabalhadas.
A Evolucional transmitirá ainda um Webinário direcionado à apresentação dos resultados, consolidação de
práticas e sugestões de próximos passos que as secretarias de educação podem seguir.
Essa devolutiva será o ponto de partida para se conhecer a situação atual, caso a Prova Brasil fosse hoje e, a
partir de então, utilizando-se de todas as ferramentas de capacitação oferecidas pela Semana dos Indicadores
Educacionais, os gestores vão colocar em prática o plano pedagógico de melhoria que vai levar ao sucesso
almejado.
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