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De onde partimos?
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Servimos a ela.



E o que ela pode 
esperar de nós 

hoje?



Gabriely tem hoje, na 
nossa RME, algo como 

30% de chances de 
chegar ao 5º ano 

proficiente em português 
e matemática, 

competências básicas 
para avançar nos 

estudos.



E algo como 20% de 
chances de chegar 

ao 9º ano 
proficiente nas 

mesmas 
competências.



Isso quer dizer que, via de 
regra, quando 

entregarmos as Gabriely a 
quem servimos a seu 

próximo desafio escolar, 
entre 7 e 8 em cada 10 não 

saberão o mínimo 
necessário para ir 

adiante…,



 para se 
emancipar…,



 para ser 
autônoma…,



 para realizar as suas 
potencialidades e 

ajudar os que dividirão 
com ela o mundo a 

também realizarem as 
suas.



Elas nos deram as 
mãos e nos pediram 

um futuro.



 Nós podemos entregar um futuro 
a elas.



Nós, gestores;

nós, diretores;

mas, sobretudo, nós, professores!



Porque gente se educa com gente!



Por isso, eu os convido a 

escrevermos juntos mais uma página 

da história desta rede. 



2017



Pra 
começar…



Melhorar a qualidade do tempo da 
criança na escola

&

Qualificar o tempo do aluno com o 
professor.



Pra realizar o 
começo…



Uma nova rotina escolar!



Horário escolar 
2017

Educação básica



Tem sido 
assim:



dia

hora
segunda terça quarta quinta sexta

7h30min - 
8h20min

8h20min - 
9h10min

9h10min - 10h

10h - 10h20min

10h20min - 
11h10min

11h10min - 12h

recre
io

aulas com professores 
titulares

aulas com professores 
volantes

dispensa de 
aula

aula com café da manhã & 
almoço&

Passará a ser 

assim:

Ensino Fundamental



dia
hora segunda terça quarta quinta sexta

7h30min

8h - 8h45min

8h45min - 
9h30min

9h30min - 
10h15min

10h15min - 
10h30min

10h30min - 
11h15min

11h15min - 12h

12h…
acolhida & café da 

manhã

recre
io

aulas com professores 
(referência, especialista e 

auxiliar).
aulas com professor 

auxiliar
almo

ço

reunião 

pedagógica



dia
hora segunda terça quarta quinta sexta

7h - 8h

8h - 9h

9h - 10h45min

10h45min - 12h

12h - 14h

14h - 15h 

15h - 16h30min

16h30min - 
17h45min

18h - 19h

acolhida e 
despedida

atividades com professores e 
monitores

café da manhã, almoço, janta e lanche com 
atividade docente 

Educação Infantil

descanso com atividade 
docente 



Cada coisa a seu tempo 

no tempo de cada coisa.



No tempo de acolher, abrir-se;

no tempo de aprender, estar atento;

no tempo de se divertir, recreio;

no tempo de se alimentar, repartir.



Escola para receber seus alunos de 

7h30min às 18h 

(19h para Educação Infantil)

 

todos os 200 dias letivos!



27,8 
%

a mais de aulas por semana 

para o aluno!



27,8%



a mais de aulas por dia

com professores!

27,8 
%



27,8%



Aspectos legais



Instrução normativa 001-2017 da Smed 

sobre o Calendário Escolar



15min a mais por semana.

de 12h30min de docência por semana

para 12h45min.



Impacto na carga horária docente 

semanal: 

1,25%



27,8%

1,25%



Diagnóstico 2017



Aplicação censitária de instrumento 

próprio de diagnóstico de proficiência. 

Segunda quinzena de abril.



O instrumento construído pela Smed 

com docentes da rede.



Avaliação dos resultados em 

abril/maio com vistas à preparação de 

um programa de ações para o 

aumento da proficiência dos alunos da 

rede.



Próximos passos



Entrega de documentação.



Marcação de horário na Smed para 

atendimento aos diretores.



Próxima reunião da Smed com 

diretores em 

28 de março de 2017



Onde queremos 
chegar?
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8 em cada 10 Gabriely 
saberão o mínimo 

necessário para irem 
adiante!



Muito obrigado.







Outros temas: 

vice-diretores



Horário atual

12h40min de trabalho semanal 
efetivo com professores titulares

14h40min de trabalho semanal 
efetivo com professores



Horário a partir de 2017

15h45min de trabalho semanal 
efetivo com professores titulares

18h45min de trabalho semanal 
efetivo com professores



Em virtude desse acréscimo e da 

redução do período de aula para 45min,

revogação do decreto 14.521 de 1 de abril 

de 2004.



Nova regulamentação para disciplinar 

o artigo 29 da … será discutida ao 

longo de 2017 com docentes e sua 

associação.


