




Pauta
Objetivos:

 Consolidar o uso da Plataforma Foco Aprendizagem;

 Analisar os indicadores e habilidades presentes na Plataforma 
Foco Aprendizagem;

 Refletir sobre o resultado do SARESP específico da Unidade 
Escolar;

 Simular possíveis desempenhos e fluxos para atingir a meta 
IDESP 2019.



Pauta

Conteúdo:

 Plataforma Foco Aprendizagem;

Matriz de Referência para Avaliação – SARESP.



É uma ferramenta tecnológica em prol do pedagógico que
possibilita a escola ter maior foco nas suas tomadas de decisões.
Idealizada para disponibilizar de maneira mais didática informações
sobre a Proficiência e Fluxo Escolar.

Desempenho: O índice de desempenho geral é a média do índice
de desempenho das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Ele é obtido por meio das porcentagens de alunos em cada nível de
proficiência. Você pode arrastar alunos de um nível de proficiência a
outro para simular diferentes índices.

Fluxo Escolar : O índice de fluxo escolar é um indicador que retrata
o comportamento da progressão dos alunos de determinada etapa
de ensino em relação à aprovação, reprovação e abandono.

PLATAFORMA FOCO APRENDIZAGEM



Acesso à Plataforma Foco Aprendizagem 
https://sed.educacao.sp.gov.br/

https://sed.educacao.sp.gov.br/










Recursos e Materiais



Matriz de Avaliação Processual

A Matriz apresenta uma referência para a avaliação processual
do componente curricular de Matemática da Educação Básica.
Nela estão explícitos os conteúdos e habilidades que devem ser
desenvolvidos nas diferentes etapas da escolarização do aluno,
destacando as que orientarão a elaboração das provas da
Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP).
Essas avaliações, aplicadas bimestralmente para os
componentes de Língua Portuguesa e Matemática, pretendem
oferecer, por meio de relatórios disponíveis no Sistema de
Acompanhamento dos Resultados da Avaliação (SARA),
subsídios para que professores e gestores identifiquem o que
os alunos estão e não estão aprendendo, bem como orientar
propostas de intervenção para a melhoria da aprendizagem.



Recursos e Materiais – Protocolo de 
Acompanhamento

Anexo I:    PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DE AULA (Professor Coordenador).
Anexo II: PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA (Equipe Gestora).
Anexo  III: PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA (Supervisão de 
Ensino).



Recursos e Materiais – Protocolo de 
Acompanhamento

Documento Orientador - Observação de Sala de Aula





































Clique aqui















Registre os resultados reais de 2018 na tabela abaixo:

Resultado IDESP -2018

Desempenho

Língua Portuguesa

Desempenho

Matemática

Desempenho

Geral

Fluxo IDESP Meta - 2019



Considere a meta de 2019 informada na Plataforma Foco

Aprendizagem. Fixe o fluxo e simule o desempenho necessário

para que a Unidade Escolar atinja a meta estabelecida no

segmento de ensino em estudo. Registre as simulações na tabela

abaixo.
Simulações do Desempenho (considerando o fluxo de 2018)

1ª Simulação Abaixo Básico Básico Adequado Avançado
Desempenho

Língua Portuguesa
Desempenho Matemática

2ª Simulação Abaixo Básico Básico Adequado Avançado
Desempenho

Língua Portuguesa
Desempenho Matemática

3ª Simulação Abaixo Básico Básico Adequado Avançado
Desempenho

Língua Portuguesa
Desempenho Matemática







Indicador de fluxo

Indicador de Fluxo (IF)

O fluxo escolar é medido pela taxa média de aprovação
em cada etapa da escolarização (séries iniciais e séries
finais do EF e EM), coletadas pelo Censo Escolar.
O indicador de fluxo(IF) é uma medida sintética da
promoção dos alunos e varia entre zero e um:



Atividade 2: Simulador de Fluxo

a) Considere a meta de 2019 informada na Plataforma Foco
Aprendizagem.
Fixe o desempenho e simule o fluxo necessário para que a
Unidade Escolar atinja a meta estabelecida no segmento de
ensino em estudo. (registre as simulações).





Clique aqui

Outro percurso para entrar na Foco Aprendizagem



Podemos escolher o mapa de habilidades do
SARESP LP ou Mat. ou resultados
Bimestrais e optar por relatório de análise
por questões – gráficos ou relatório
Por desempenho – números de acertos e o
que ensinou.



Preencher os dados



Clique aqui





Resultados dos alunos



Resultados dos alunos
Gerar PDF  



Resultados dos alunos   - Gerar Excel 



Preencher 
Os dados

Referentes a AAP













Não Preencher este Campo







Forma Geométrica
Cada forma geométrica representa um tema.
A Disciplina de Matemática é constituída em quatro temas,
sendo eles:



• O indicador de domínio nos dá um valor aproximado da
probabilidade do grupo de alunos acertar uma questão
típica da habilidade.



As habilidades foram agrupadas em três “etapas”:

Etapa 1: Conjunto de habilidades fundamentais que
conferem as condições necessárias para construção dos
conceitos nas diferentes áreas do conhecimento;

Etapa 2: Conjunto de habilidades que se estruturam a partir
das habilidades construídas na etapa anterior, consolidando
conceitos das diferentes áreas do conhecimento;

Etapa 3: Conjunto de habilidades que se estruturam a partir
das habilidades construídas nas etapas anteriores,
ampliando e/ou aprofundando conceitos das diferentes
áreas do conhecimento.

















a) Considere a lista entregue e consulte o mapa de habilidades
da Unidade Escolar para identificar o grau de domínio e as
etapas de cada uma delas.



a) Considere as atividades 1, 2 e 3. Estabeleça ações para
organizar o trabalho pedagógico e suprir as deficiências de
aprendizagem.





Lista de Presença

https://forms.gle/Rf5QbHLcjA7CHrWb7

https://forms.gle/Rf5QbHLcjA7CHrWb7


Avaliação da OT

https://forms.gle/cka7Nr557DabDv6K7

https://forms.gle/Rf5QbHLcjA7CHrWb7


Equipe

Luciana Martini - Diretora Núcleo Pedagógico

E-mail: lucianamartini@prof.educacao.sp.gov.br

Simoni Renata e Silva Perez - PCNP de Matemática

E-mail:simonisilva@prof.eudcacao.sp.gov.br

Vanessa Soares – PCNP Tecnologia

E-mail:soaresvanessa@prof.educacacao.sp.gov.br
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