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O Instituto Unibanco acredita que a gestão educacional e escolar 
desempenha um papel fundamental na melhoria da aprendizagem dos 
jovens do Ensino Médio e no enfrentamento das condições que geram 
e perpetuam as desigualdades educacionais no Brasil.

Com esse pressuposto, concebeu o Jovem de Futuro (JF), que desde 
2007 atua na melhoria da educação pública brasileira. Ao longo 
desses anos, o programa passou por várias reformulações, mas sempre 
manteve foco no aprimoramento contínuo de uma gestão escolar 
estruturada e participativa, com qualidade técnica e orientada para a 
melhoria dos indicadores educacionais.

O Jovem de Futuro apresenta um método de gestão, o Circuito de 
Gestão. O seu desenho pressupõe e explicita a integração entre as três 
instâncias da rede (Secretaria, regional e escola), de modo a fortalecer 
processos e procedimentos em busca de melhores resultados de 
aprendizagem dos estudantes. Esse método se adapta às duas 
instâncias da gestão educacional – Secretaria de Educação e regionais 
de ensino – ao trazer especificidades concernentes a cada uma delas.

Você, gestor regional, desempenha papel importante na 
implementação do Circuito de Gestão junto aos membros da equipe, 
tanto na regional quanto na escola. É sua função conduzir os demais 
membros da regional nessa empreitada e estimulá-los a manter um 
olhar reflexivo sobre suas práticas cotidianas, oferecendo condições 
para que possam fazer avançar a aprendizagem dos estudantes. 

Para auxiliá-lo nessa importante tarefa, o Instituto Unibanco 
desenvolveu os Protocolos Regionais, que incluem aspectos teórico-
conceituais e práticos. A primeira parte apresenta orientações para 
realização das reuniões que viabilizam a implementação do Circuito 
de Gestão na regional. Já a segunda parte é composta por protocolos 
– roteiros de atividades e práticas para a condução das reuniões de 
trabalho da equipe. 

Complementa este material a publicação Circuito de Gestão: 
princípios e método, que também vai apoiá-lo na apropriação de 
todos os conceitos que envolvem a Gestão Escolar para Resultados de 
Aprendizagem (GEpR). 

Boa leitura! Bom trabalho!
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Caro gestor regional, 
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JOVEM DE FUTURO

Principal programa do Instituto Unibanco, o Jovem de Futuro 
(JF) apoia secretarias estaduais de educação na transformação 
do modelo de gestão educacional das escolas públicas de 
Ensino Médio. Tem como objetivo orientar o trabalho dos 
gestores para três resultados: aumento da aprendizagem, 
expansão do número de estudantes concluintes e redução das 
desigualdades educacionais. 

O ponto de partida do programa é a definição de metas para o 
estado, que são desdobradas para regionais de ensino e escolas.  
Essas metas visam à aprendizagem dos estudantes e conclusão 
do Ensino Médio.

QUEM INTEGRA  
O JOVEM DE FUTURO

• Equipe do órgão central da Secretaria de Educação: formada 
pelo coordenador do Ensino Médio e pelos profissionais 
envolvidos na implementação do Jovem de Futuro 

• Equipe das regionais da Secretaria: formada pelo gestor de 
cada regional e pelos profissionais que oferecem apoio às 
escolas na implementação do Circuito de Gestão

• Equipe de profissionais das escolas: dupla gestora composta 
pelo gestor e coordenador pedagógico 

• Equipe do Instituto Unibanco: composta por analistas 
educacionais, responsáveis pela gestão da implementação do 
JF no estado e realização das ações formativas
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1 O Circuito de Gestão foi adaptado a partir do método PDCA, que tem como origem a produção 
de Edwards Deming (1950) para ser aplicado na gestão escolar. Esse método estabelece o contínuo 
controle e melhoria de processos em quatro etapas sucessivas: planejar (plan), executar (do), 
monitorar (check) e agir (act). Pelo PDCA, o planejamento deve ser constante e sistemático. Para 
outras aplicações do método PDCA no campo educacional, ver: Izabela Murici e Neuza Chaves. 
Gestão para resultados na Educação. Editora Falconi, 2013.
² Para garantir uma interação positiva e uma articulação eficiente entre todas as instâncias do 
sistema de ensino, é necessário um alinhamento estratégico e tático, capaz de gerar e induzir a 
corresponsabilização dos atores, em todas as instâncias. Assim, entende-se que no nível tático são 
definidos os processos e recursos que serão mobilizados para que os objetivos e metas levantados no 
nível estratégico sejam alcançados. 

COMO É IMPLEMENTADO 
O CIRCUITO DE GESTÃO

Nas escolas, o Circuito de Gestão é implementado por um grupo 
gestor e tem como ponto de partida a formulação de um Plano de 
Ação, a ser aplicado ao longo do ano letivo e cujas ações têm como 
objetivo final o alcance das metas estabelecidas para a escola. Para 
isso, os gestores escolares contam com acompanhamento e suporte 
do profissional de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG), que realiza 
periodicamente visitas técnicas às escolas. 

Durante a implementação, as escolas também contam com apoio das 
regionais e do órgão central da Secretaria. Ambos são corresponsáveis 
pelo enfrentamento de problemas cuja resolução não está 
completamente sob o gerenciamento e a capacidade de atuação da 
escola, pois necessitam de pontos de negociação com outras instâncias 
do sistema de ensino, bem como situações que transcendem as 
atividades da rede estadual de ensino, como problemas de segurança 
pública, transporte, intercorrências municipais, dentre outras.

Para realizar esse acompanhamento, o órgão central da Secretaria de 
Educação e suas instâncias regionais promovem reuniões de trabalho 
e de atividades de acompanhamento, nas quais seus participantes 
compartilham aprendizados, análises e decisões. 

O QUE É O 
CIRCUITO DE GESTÃO

O Jovem de Futuro propõe a implementação de um Circuito de 
Gestão1, que orienta, organiza e sistematiza os principais processos 
da gestão. Além disso, estabelece um alinhamento entre as ações 
das instâncias educacionais2, de modo a integrar a atuação da escola 
com a da regional e a do órgão central da Secretaria, por meio de 
quatro etapas: Planejamento, Execução, Monitoramento e Avaliação 
de Resultados e Correção de Rotas. 
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O QUE SÃO OS PROTOCOLOS 
PARA SECRETARIA E 

INSTÂNCIAS REGIONAIS 

ORGANIZAÇÃO DO GUIA 

Este Guia está dividido em duas partes. Na primeira, os gestores 
são orientados acerca das reuniões que viabilizam a aplicação do 
Circuito de Gestão, tanto no nível do órgão central da Secretaria como 
das regionais, dos objetivos de cada encontro e dos profissionais 
envolvidos. 

O domínio da organização dessas reuniões é fundamental para 
a compreensão da segunda parte, que traz a apresentação em si 
dos protocolos e dos materiais que os compõem, como roteiros 
de atividades e orientações gerais para preparação, realização e 
encaminhamentos das reuniões.

Esses protocolos foram desenvolvidos com o objetivo de apoiar 
membros das regionais e da equipe central da Secretaria na 
implementação do Circuito de Gestão. 

A fim de instrumentalizar esses profissionais, os protocolos 
apresentam conceitos e processos fundamentais à assimilação do 
Circuito. Ao mesmo tempo, estabelecem um fluxo de trabalho que 
organiza e ordena a prática da gestão de maneira lógica, clara e 
objetiva.

Para formar os membros das regionais e da equipe central da 
Secretaria para uso dos protocolos, o Instituto Unibanco realiza 
oficinas visando à apropriação dos conceitos e processos detalhados 
nesses materiais.

Além disso, disponibiliza ainda um Sistema de Gestão de Projetos 
(SGP), ferramenta destinada ao registro de dados e informações que 
permitem as análises necessárias ao longo das etapas do Circuito.
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IMPLEMENTAÇÃO DO 
CIRCUITO DE GESTÃO NA 

SECRETARIA E NAS 
INSTÂNCIAS REGIONAIS

Nos níveis da Secretaria de Educação e das regionais, a implementação 
das quatro etapas do Circuito de Gestão é orientada por um conjunto 
de reuniões nas quais se discutem as ações que estão sendo executadas, 
nas diversas instâncias, com o objetivo de melhorar os resultados de 
aprendizagem. Alguns pontos são considerados como Processos Cruciais 
para a implementação do Circuito de Gestão nas escolas e, portanto, 
devem ser sistematicamente monitorados nessas reuniões:

• Visitas técnicas (VT)
• Registro do acompanhamento das ações
• Registro dos indicadores estruturantes 
Este acompanhamento é realizado por meio de um trabalho coordenado 

entre as regionais de ensino e as unidades escolares, articulado com os 
profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG) que fazem as visitas 
técnicas.

São dois os tipos de reunião previstos no órgão central da Secretaria 
e nas instâncias regionais para implementação do Circuito de Gestão: 

 
Reuniões de Trabalho (RT): reuniões internas realizadas nas regionais 
de ensino e pela equipe central da Secretaria diretamente envolvida 
com o Jovem de Futuro. Nesses encontros são abordadas temáticas 
diferentes de acordo com a etapa que está sendo implementada. As 
RT proporcionam um ambiente de aprendizagem e troca contínua 
de informações, favorecendo o debate e a colaboração entre diversas 
áreas e com diferentes responsabilidades.

TIPOS DE REUNIÃO
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REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Reuniões de Gestão Integrada (RGI): envolvem as instâncias do 
sistema de ensino ao longo de todo o Circuito de Gestão. Cada RGI 
aborda uma temática específica e tem como objetivo manter constante 
a comunicação entre a equipe central da Secretaria e suas instâncias 
regionais, e entre estas e escolas (que corresponde à RBP realizada 
pelas regionais com as escolas). Nelas, são definidos encaminhamentos 
e elaboradas ações para dar suporte e garantir que as escolas tenham 
condições de executar um processo de gestão voltado para resultados 
de aprendizagem e para redução das desigualdades. Assim, as RGI 
proporcionam um espaço favorável à corresponsabilização entre os 
profissionais das diversas instâncias, no qual se procura equilibrar o 
esforço necessário ao alcance das metas estabelecidas pelo estado com o 
suporte adequado às escolas.

A tabela a seguir apresenta a sequência de reuniões previstas durante 
o Circuito de Gestão com seus respectivos atores e temas a serem 
abordados. 
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P ara que o Circuito de Gestão seja implementado efetivamente na 
Secretaria de Educação, é importante que um profissional da equipe da 
gestão central fique responsável por: 
• Organizar os cronogramas 
• Planejar e conduzir as RT 
• Garantir as interações com as instâncias regionais para a realização 

das RGI  
• Articular com as regionais a realização de cada Smar 
• Comunicar e envolver os demais profissionais da Secretaria nas 

atividades que requererem suas respectivas participações

PROFISSIONAL DA EQUIPE CENTRAL RESPONSÁVEL 
PELO CIRCUITO DE GESTÃO NA SECRETARIA

PROFISSIONAL DA REGIONAL RESPONSÁVEL  
PELO CIRCUITO DE GESTÃO 

Para que o Circuito de Gestão seja efetivamente implementado nas 
instâncias regionais da Secretaria de Educação, é importante que 
exista um profissional responsável por: 

A articulação entre as instâncias de ensino é fundamental para 
a implementação do Circuito de Gestão. Assim, sugere-se que 
técnicos de apoio à gestão (TAG), disponibilizados pelo órgão 
central, deem suporte às regionais em relação às etapas do Circuito 
de Gestão. Esses agentes devem ser continuamente formados pelos 
analistas educacionais³, profissionais disponibilizados pelo Instituto 
Unibanco para assessorar tecnicamente a equipe da Secretaria. 

PROFISSIONAL DA EQUIPE CENTRAL 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO 
DO CIRCUITO DE GESTÃO NAS REGIONAIS 

3 Os analistas educacionais são responsáveis por dar suporte técnico à Secretaria em questões relacio-
nadas aos conteúdos e conceitos, Planejamento e à execução do cronograma do Circuito de Gestão e 
demais ações do Jovem de Futuro.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E 
RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES
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• Organizar os cronogramas 
• Planejar e conduzir as RT
• Garantir as interações com a Secretaria para a realização das RGI 
• Articular a realização de cada Smar
• Comunicar e envolver os profissionais de Apoio ao Circuito de 

Gestão (ACG) 
Dado o escopo dessas responsabilidades, recomenda-se que o 

próprio gestor regional exerça a função de responsável pelo Circuito 
de Gestão, conferindo legitimidade aos convites e convocações 
realizadas.

Para fortalecer ainda mais sua atuação junto à sua equipe, o gestor 
regional precisa estabelecer também uma relação de parceria com o 
técnico de apoio à gestão (TAG) da Secretaria, a fim de garantir uma 
integração cada vez mais forte entre as equipes central da Secretaria e 
das regionais.





PROTOCOLOS 
PARA APOIAR A  

IMPLEMENTAÇÃO



22



 23

Os protocolos para secretarias e instâncias regionais são 
instrumentos orientadores que apresentam um passo a passo para 
a realização de cada Reunião de Trabalho e Reunião de Gestão 
Integrada, com roteiro próprio que orienta o profissional responsável 
pelo encontro sobre:
• Os temas da agenda proposta para a reunião 
• Como conduzir a reunião 
• Os instrumentos a serem utilizados 
• Tempo de duração a ser destinado a cada momento da reunião
Para a preparação e condução da reunião, o responsável também 
deverá se apoiar na apresentação de PPT disponível no Sistema de 
Gestão de Projetos (SGP). 
A proposta não é restringir ou engessar a atividade dos profissionais, 
mas sim auxiliá-los na organização e condução das reuniões, de acordo 
com as temáticas a serem abordadas, de modo que:
• Os objetivos de cada reunião sejam cumpridos e os produtos 

esperados entregues
• Cada participante tenha oportunidade de colaborar e apresentar seu 

ponto de vista
• As decisões e propostas realizadas tenham respaldo nas evidências 

apresentadas e análises construídas
Deste modo, os protocolos do Jovem de Futuro visam instaurar as 
etapas do Circuito de Gestão na Secretaria de Educação, nas regionais 
de ensino e nas escolas, a partir de valores como envolvimento da 
comunidade escolar, monitoramento, suporte e, principalmente, 
corresponsabilização entre as instâncias.

ENTENDENDO OS PROTOCOLOS 
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Cada protocolo para secretarias e instâncias regionais é composto por: 

NOME DO MATERIAL FINALIDADE FORMATO

Documento de 
contextualização da RT

Deve ser previamente enviado aos participantes de cada 
reunião. Tem como objetivo informá-los sobre os temas 
que serão tratados e contextualizá-los, permitindo uma 
atuação mais efetiva, com contribuições e discussões que 
qualifiquem o andamento de cada etapa do Circuito de 
Gestão.

Impresso e arquivo digital 
(disponível no SGP)

Roteiro das Reuniões de 
Trabalho (RT)

Destinado ao profissional responsável por conduzir as 
reuniões na Secretaria e nas regionais. Traz orientações 
referentes à etapa do Circuito de Gestão a ser 
implementada.

Impresso

Roteiro das Reuniões de 
Gestão Integrada (RGI)

Destinado ao profissional responsável por conduzir as 
reuniões na Secretaria. Traz orientações referentes à 
etapa do Circuito de Gestão a ser implementada.

Impresso

Apresentação Disponibilizada em formato PPT com conteúdos 
referentes aos procedimentos a serem realizados durante 
e após cada reunião.

Arquivo digital (disponível 
no SGP)

Formulários Servem para sistematizar as discussões durante as RT e 
as RGI; geram insumos para a implementação das etapas 
seguintes do Circuito de Gestão.

Impresso e arquivo digital 
(disponível no SGP)

Com o objetivo de apresentar de forma sintética conceitos básicos 
sobre o Jovem de Futuro (JF) e a metodologia do Circuito de Gestão, 
foi elaborado também um documento em formato de perguntas e 
respostas intitulado “O que é o Circuito de Gestão?”. A ideia é que 
ele seja previamente enviado aos participantes de cada reunião para 
que os profissionais responsáveis pelo JF na Secretaria e nas suas 
regionais já se apropriem desse conteúdo. O documento consta como 
anexo neste Guia de Implementação e, também, é disponibilizado em 
arquivo digital no SGP. 

O QUE COMPÕE OS PROTOCOLOS 

Cada Reunião de Trabalho (RT) e Reunião de Gestão Integrada 
(RGI) tem um roteiro próprio que orienta o profissional responsável 
pela sua condução sobre os temas que deverão ser discutidos. Neles, 

ESTRUTURA DOS ROTEIROS PARA 
A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES
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encontram-se desenvolvidos os temas da agenda proposta para a 
reunião, com orientações sobre a melhor forma de serem abordados, 
instrumentos utilizados e sugestões de tempo de duração. Para 
a preparação e condução da reunião, o responsável também 
deverá se apoiar na apresentação de PPT disponível no SGP.

Os roteiros estão estruturados nos seguintes itens:

Introdução
Explicação geral sobre o conteúdo abordado na reunião.

Objetivos
Aquilo que se pretende obter com a reunião. É importante que o 

profissional que vai conduzi-la leia este campo com atenção, para 
que a reunião não se desvirtue do que foi originalmente proposto.

Público-alvo
Para que os objetivos da reunião possam ser alcançados, é 

imprescindível que alguns agentes estejam presentes para 
viabilizarem os encaminhamentos definidos. Nesse sentido, o 
roteiro propõe um público mínimo, indispensável, para cada 
reunião. Sugere-se também que seja estendido o convite a outros 
profissionais da Secretaria ou da regional, envolvidos com as pautas 
que serão abordadas naquela RT ou RGI.

Produtos da reunião
Ao fim da reunião, alguns produtos deverão ter sido elaborados e 

concluídos. Este campo do roteiro auxilia o organizador a verificar 
se a reunião cumpriu seu objetivo. Geralmente, um dos produtos 
esperados é um conjunto de formulários preenchidos, os quais 
podem estar relacionados a encaminhamentos, reorientações de 
trabalho, tomada de decisões e acompanhamentos específicos.

Conceitos básicos
No decorrer da reunião, podem surgir algumas dúvidas sobre 

termos ou processos específicos do Circuito de Gestão. Para 
que o responsável pela condução solucione essas questões com 
agilidade, cada roteiro de RT e RGI tem um campo com definição de 
conceitos básicos relacionados ao tema em discussão. Vale lembrar 
que esses conceitos também estão disponíveis no documento de 
contextualização da RT, que o responsável pela reunião deve enviar, 
juntamente com o convite, aos demais participantes. 
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Cada Reunião de Trabalho e Reunião de Gestão Integrada deverá 
ser estruturada com base nos momentos de preparação, condução 
e fechamento. Nesse sentido, em cada roteiro serão encontradas 
divisões do conteúdo para a organização da reunião, considerando 
os momentos antes, durante e após a reunião.

Toda Reunião de Trabalho e Reunião de Gestão Integrada exige 
que o responsável pela condução tome alguns cuidados prévios. No 
roteiro, sugere-se a verificação dos seguintes tópicos:

CHECKLIST
Na preparação de cada reunião, propõe-se ao responsável por organizá-la: 

• Rever os encaminhamentos da RT/RGI anterior
• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 

implementação das etapas em outras instâncias)
• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de três 

dias, pelo SGP
• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando os 

documentos de contextualização referentes à reunião e “O que é 
Circuito de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 

utilizados)
• Reservar uma sala que comporte o número de participantes 

previstos 
• Revisar a duração planejada para cada tópico. Analisar se a 

duração está de acordo com o contexto da Secretaria e da regional
• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário adaptar 

ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da Secretaria/regional

De acordo com o contexto e a etapa do Circuito de Gestão, podem 
constar outras tarefas para o responsável no checklist. É importante 
estar atento a cada ponto, pois grande parte do sucesso da reunião 
se dá por conta de uma boa preparação.

ORIENTAÇÕES GERAIS

APROPRIAÇÃO DO CONTEÚDO TÉCNICO 
E DO ROTEIRO

Cada reunião tem uma série de informações técnicas relacionadas 
à etapa do Circuito de Gestão a que se refere. É importante que o 
responsável por conduzi-la leia o roteiro proposto, avalie se, em 

ANTES DA REUNIÃO
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Antes da reunião, tanto a Secretaria quanto suas instâncias 
regionais devem retomar informações sobre a reunião precedente, 
relembrar o que foi tratado e verificar se os encaminhamentos foram 
executados e os compromissos assumidos cumpridos. Para isso, 
sugere-se que sejam retomados o registro analítico e os formulários 
preenchidos na reunião anterior. 

Alguns gráficos ou outras informações de caráter técnico deverão 
ser levantados pelo responsável pela condução da reunião. Essa 
especificação é explicitada em cada roteiro. 

função do contexto da regional/Secretaria, a duração sugerida 
para cada tópico está adequada, estude os slides com os conteúdos 
técnicos que precisarão ser passados e verifique as informações no 
documento de contextualização da RT.

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Este item traz informações para a condução das RT e RGI. É 
importante que a reunião comece com a designação de alguém 
responsável por registrar a ata, preencher os formulários e controlar 
o tempo (recomenda-se o apoio de mais de uma pessoa).

Cada reunião possui roteiro próprio, com agenda pré-definida 
organizada em tópicos para a discussão. Assim, para orientar o 
responsável pela reunião, de modo a assegurar que a agenda seja 
cumprida, cada tópico proposto possui as seguintes informações: 

Tema da agenda e estimativa de tempo

Propósito: explicação sobre porque aquele tópico deve integrar as 
discussões, levando em consideração os objetivos principais da RT 
ou RGI.

Dinâmica: : orientação de “como” conduzir a discussão daquele 
tópico da reunião. Em alguns momentos, são sugeridas dinâmicas. 
De acordo com o propósito de cada atividade, é importante que o 
responsável pela reunião se prepare para conduzi-la de maneira:
• Expositiva: quando precisar promover a apropriação de 

informações, análise e conceitos. Nesses momentos, habilidades de 
comunicação assertiva e argumentação são fundamentais

• Colaborativa e cooperativa: quando precisar promover discussões 
e consenso para tomada de decisões. Assim, habilidades de 
mobilizar equipes e mediar discussões são requeridas em tais 
situações

DURANTE A REUNIÃO
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Conclusão da reunião

É importante que, após a reunião, o responsável produza um 
registro analítico, a ser postado no Sistema de Gestão de Projetos 
(SGP). Esse documento deve conter informações sobre os tópicos 
discutidos, a síntese das discussões e os encaminhamentos 
(inclusive com prazos e responsáveis) para cada tópico, além da 
avaliação do encontro pelos participantes. Para facilitar, propõe-se a 
utilização do instrumento disponível no SGP.

Instrumentos: devem ser preenchidos ou consultados para embasar 
melhor a discussão daquele tópico. Os instrumentos mais comuns 
são os formulários e os gráficos disponibilizados no Sistema de 
Gestão de Projetos (SGP). Para garantir que todas as informações 
estejam disponíveis, ao invés de mostrar os gráficos diretamente 
na tela do SGP, sugerimos que, antes da reunião, o responsável faça 
uma captura da tela (screenshot) e insira as imagens no PPT. 

Orientações para condução: é sugerido um passo a passo, contendo 
referências aos slides de apoio à apresentação e aos formulários que 
deverão ser preenchidos em determinados momentos da reunião.

Dicas: reforçam pontos importantes, sugerem ideias para a 
condução da discussão de questões mais delicadas ou de maior 
complexidade e oferecem sugestões para tornar as discussões mais 
dinâmicas e eficientes.

Após desenvolver todos os tópicos da agenda, o responsável pela 
reunião deve seguir para a conclusão do encontro, na qual estão 
previstos dois momentos:

Síntese dos encaminhamentos: é preciso que sejam registrados 
os encaminhamentos derivados da reunião, as solicitações dos 
participantes para a Secretaria ou regional e os pontos que 
precisarão ser retomados na próxima RT ou RGI.

Avaliação da reunião: como última atividade, é importante que o 
responsável conduza uma discussão avaliativa sobre a reunião em 
si. Essa avaliação visa oferecer um momento de “verificação” do 
entendimento coletivo do que foi discutido e da compreensão dos 
conteúdos abordados. Para facilitar, cada roteiro sugere algumas 
perguntas avaliativas específicas a serem respondidas, de acordo 
com a temática da reunião. As respostas ajudarão também a 
melhorar a estratégia de condução das próximas reuniões.

APÓS A REUNIÃO
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Tendo preenchido essas informações, o responsável terá 
produzido um registro valioso, tanto para sua prática de condução 
das próximas reuniões quanto para o acompanhamento dos 
compromissos ali assumidos. A RT ou a RGI só será considerada 
como inteiramente realizada com a produção e a postagem desse 
registro no SGP.

Esse instrumento deve ser também inserido no documento de 
contextualização de cada RT, enviado a cada participante antes da 
realização da próxima reunião, favorecendo a interação de novos 
participantes e a retomada dos compromissos assumidos nas 
reuniões anteriores. 

Por fim, o registro analítico também deve compor a apresentação 
da reunião seguinte, para verificação da realização ou não dos 
encaminhamentos definidos. É importante ressaltar que os 
encaminhamentos podem ser tarefas ou atividades geradas a 
partir da reunião, de modo que não precisam ser necessariamente 
soluções para os problemas indicados.

DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o





COMPROMISSO 
COM AS METAS
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Espera-se que na RT1 a equipe responsável pelo JF na regional se 
comprometa com o alcance da meta prevista e se aproprie do conteúdo 
sobre as etapas e interações do Circuito de Gestão entre as instâncias 
do sistema de ensino. 

No Jovem de Futuro (JF), a meta é um elemento indispensável de 
uma Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem, uma vez 
que é o ponto de partida para iniciar o Circuito de Gestão, além de 
direcionar cada uma de suas etapas. Com isso, todas as instâncias 
corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem (escola, 
Secretaria e suas regionais) devem ter clareza sobre aonde a rede 
pretende chegar, de modo que seja possível planejar um conjunto de 
ações que impactem a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

Nesse contexto, a Reunião de Trabalho 1 (RT1) marca o início das 
atividades de competência das instâncias regionais para que ações 
sejam desenvolvidas e os resultados, alcançados. 

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS 

REUNIÃO DE TRABALHO 1 (RT1) 
– COMPROMISSO COM AS METAS

PÚBLICO-ALVO

Participam da reunião profissionais da regional que estão 
diretamente envolvidos com o Jovem de Futuro: gestor, supervisor 
pedagógico e os profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG). 
Fica a critério do gestor da regional convidar outras pessoas.



34

CONCEITOS BÁSICOS

1 O Instituto Unibanco trabalha com um indicador similar ao Ideb, denominado Ideb* (lê-se Ideb estrela). 
Ele usa a mesma fórmula de cálculo do índice original, substituindo as informações sobre proficiência 
advindas do Saeb por informações das avaliações externas estaduais, realizadas anualmente e de forma 
censitária. Os dois indicadores estão correlacionados. Para saber mais, consulte a Nota Técnica sobre a 
metodologia utilizada, disponível na publicação Circuito de Gestão: princípios e método.

META DO ESTADO

SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS (SGP) 

A definição de metas para o estado, desdobradas para regionais e 
escolas, é o ponto de partida do Jovem de Futuro e visa garantir a 
permanência e a aprendizagem dos estudantes no Ensino Médio. As 
metas definidas para cada instância são codependentes e, quando 
alcançadas, indicam melhoria de desempenho do sistema de ensino. O 
passo a passo para a definição de metas envolve: 

• Definir qual nível de Ideb a rede de ensino quer atingir em um 
determinado prazo

• Desdobrar essa meta final de Ideb em metas anuais de Ideb*1 da 
rede, obedecendo a uma lógica escalonada

• Desdobrar as metas anuais de Ideb* da rede em metas para cada 
escola e regional

É o sistema desenvolvido pelo Instituto Unibanco para registro e 
acompanhamento das atividades realizadas no Circuito de Gestão. 
Uma plataforma on-line que permite o cadastro de informações 
relacionadas às reuniões e visitas (formulários, relatórios, calendário) e 
à execução das ações e dos indicadores estruturantes. 

O SGP possui interfaces para a Secretaria, suas regionais e 
escolas, de acordo com o perfil do usuário. É de acesso restrito aos 
profissionais envolvidos no Jovem de Futuro, sendo necessária a 
criação de usuário e senha.

PRODUTOS DA REUNIÃO

• Os dois formulários de metas preenchidos 
• Registro analítico da RT cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 

(SGP)

PROCESSOS CRUCIAIS 

É considerado um Processo Crucial do Circuito de Gestão 
todo aquele que resulta em insumos para a execução, a análise, o 
monitoramento ou a avaliação de ações do Jovem de Futuro.
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No âmbito do Jovem de Futuro, a meta a ser alcançada por cada escola 
varia de uma unidade para outra, sendo que algumas podem ter metas 
mais desafiadoras. Por precisarem dar os maiores saltos para que o estado 
atinja a sua meta, essas escolas foram definidas como Escolas Prioritárias.

Essa definição tem por objetivo prover recursos a quem precisa avançar 
mais, ampliando a capacidade dessas instituições na execução de suas 
ações. Importante ressaltar que esse grupo permanece o mesmo até o 
final da implementação, independentemente do avanço registrado ao fim 
de cada ano, pois, ainda que a escola tenha alcançado a meta no ano e 
melhorado seus resultados, pode não alcançar nos próximos.

As Escolas Prioritárias da rede recebem suporte com maior frequência. 
São alocados profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG) nas 
regionais, em quantidade suficiente para que as visitas técnicas nessas 
unidades sejam realizadas semanalmente, em vez de quinzenalmente, 
como nas demais unidades.

Além disso, cada Escola Prioritária define, durante a implementação 
das etapas do Circuito de Gestão, necessidades específicas, cujo 
atendimento deve ser priorizado pela Secretaria. 

Por último, vale destacar que as Escolas Prioritárias não são, 
necessariamente, aquelas em situação de maior vulnerabilidade social 
ou que apresentam carência de recursos humanos. A composição desse 
grupo se baseia no tamanho do salto que as escolas precisam dar, ou seja, 
no quanto a meta definida para essas unidades é desafiadora.

ESCOLAS PRIORITÁRIAS

• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 
implementação das etapas em outras instâncias)

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de três 
dias, pelo SGP

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando os 
documentos Contextualização para a RT1 (Anexo 1) e “O que é 
Circuito de Gestão?”

CHECKLIST

ANTES DA REUNIÃO

Os Processos Cruciais estão presentes em todas as etapas do 
Circuito de Gestão, pois interligam as ações realizadas pela Secretaria, 
suas regionais e as escolas. Assim, problemas diagnosticados precisam 
ser rapidamente corrigidos, já que comprometem a qualidade das 
etapas seguintes.



36

Levantar as informações sobre o Compromisso com as Metas 
assumido pelo seu estado e sobre as metas por regionais e Escolas 
Prioritárias. 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o 
roteiro proposto, avalie se a duração sugerida para cada tópico 
está adequada, estude os slides com os conteúdos técnicos que 
precisarão ser passados e verifique as informações no documento de 
contextualização da RT.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Etapas e interações do Circuito de Gestão entre as instâncias do 
sistema de ensino

3. Compromisso com as Metas

4. Estudo da capacidade instalada

5. Monitoramento dos Processos Cruciais 

6. Preparação da Reunião de Gestão Integrada

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião 

DURANTE A REUNIÃO

AGENDA

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 

utilizados)
• Reservar uma sala que comporte o número de participantes previstos 
• Revisar a duração planejada para cada tópico. Analise se o tempo 

para cada atividade é adequado ao contexto da regional
• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 

adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional
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1. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DA REUNIÃO 
(10 MIN)

Propósito
Apresentar as etapas e interações do Circuito de Gestão entre 

as instâncias do sistema de ensino, com o intuito de promover a 
corresponsabilização e viabilizar o alcance da meta. 

Dinâmica
Apresentação expositiva sobre as etapas e interações do Circuito de 

Gestão.

Instrumentos
Slides referentes às etapas e interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente o slide com o infográfico das etapas do Circuito de 

Gestão, explicando que ele se inicia com o estabelecimento da meta, 
e descreva cada uma das etapas e atividades do método

2. Mostre as interações do Circuito de Gestão com as demais 
instâncias e destaque como contribuem para que o processo seja 
implementado de forma adequada na rede 

2. ETAPAS E INTERAÇÕES DO CIRCUITO DE GESTÃO ENTRE 
AS INSTÂNCIAS DO SISTEMA DE ENSINO (20 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da reunião – objetivo, agenda, produtos, 

materiais necessários para os trabalhos e encaminhamentos – e 
definir responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do registro 
analítico e pelo controle do tempo. Esta primeira parte da reunião 
possibilitará o alinhamento das expectativas dos participantes e 
otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes a agenda, objetivos e produtos da reunião.

Roteiro
1. Apresente a agenda, os objetivos e produtos
2. Defina responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do 

registro analítico e pelo controle do tempo
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DICA

Procure reforçar que este é um momento de estudo e 
preparação para que os profissionais responsáveis pelo JF da 
equipe da gestão da regional tenham clareza e solucionem 
dúvidas sobre a metodologia adotada. É importante que todos se 
apropriem do conteúdo para o andamento das etapas seguintes. 

Propósito
Apresentar a metodologia de cálculo da meta da rede, das regionais 

e das escolas. Neste momento da reunião, pretende-se promover o 
entendimento sobre o Jovem de Futuro e destacar que o método foi 
estruturado com base na corresponsabilização entre as diferentes 
instâncias do sistema de ensino para assegurar o direito de 
aprendizagem dos estudantes, materializado nas metas.    

Dinâmica
Apresentação expositiva sobre o Compromisso com as Metas no estado.

Instrumentos
• Slides referentes ao Compromisso com as Metas
• Telas sobre as metas disponíveis no SGP 

Roteiro
1. Apresente o conteúdo da meta disponível nos slides, 

complementando as informações do PPT com a meta específica do 
seu estado  

2. Promova uma discussão por meio da qual seja realizada uma análise 
reflexiva a partir das seguintes perguntas:
• Qual a importância de se estabelecer metas para alcançar 

resultados de aprendizagem?
• Quais poderiam ser as consequências de se definir ações voltadas 

apenas para melhorar as proficiências, em detrimento das taxas de 
aprovação e vice-versa?

• De que forma a regional pode contribuir para o alcance da meta 
das escolas? 

• Qual a importância do alcance da meta anual para atingir a meta Circa²? 

3. COMPROMISSO COM AS METAS 
(40 MIN)

2 Circa é a média de desempenho de cada escola nos três anos anteriores e pretende garantir que, se ela 
teve um desempenho excepcional em um desses anos, mas nos outros ele foi mais baixo, a sua linha de base 
considere essas oscilações. Assim, as metas tornam-se possíveis de ser alcançadas anualmente – evitando 
partir de um desempenho que fugiu ao padrão demonstrado ao longo do tempo (série histórica). Para saber 
mais, consulte a Nota Técnica sobre o cálculo das metas por escola, disponível na publicação Circuito de 
Gestão: princípios e método. 
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4. ESTUDO DA CAPACIDADE INSTALADA 
(80 MIN)

Propósito
Analisar a capacidade instalada das escolas e da regional e identificar 

os recursos necessários para a continuidade do Circuito de Gestão, 
além de definir sua priorização, os responsáveis e o prazo para obtê-los.

Dinâmica
Apresentação expositiva dos painéis analíticos da regional e das 

escolas, seguida de mediação para colaboração dos participantes para 
realização da análise da capacidade instalada. 

Instrumentos
• Slides referentes aos painéis analíticos
• Telas dos painéis disponíveis no SGP 
• Formulários METAS-RT Regional-01 e METAS-RT Regional-02

 
Roteiro
1.  Apropriação pelos participantes: apresente os painéis analíticos 

referentes às metas da regional e das escolas e explique que a 
capacidade instalada das duas instâncias deve ser levantada com 
base no quanto é necessário avançar em relação à meta do Ideb*. 
A partir daí, com atenção especial às Escolas Prioritárias, façam 
um levantamento dos recursos físicos, humanos e financeiros 
disponíveis em cada regional para a Execução do Circuito de Gestão 
e definam quais precisam ser solicitados à Secretaria 

DICA

Para garantir que todas as informações estejam disponíveis 
durante a reunião, sugerimos que, em vez de expor os painéis 
de monitoramento diretamente na tela do SGP, seja elaborado 
previamente um PPT com slides de imagens de captura da tela 
(screenshot) do sistema.

2. Análise e discussão: promova uma discussão para a análise das 
escolas, que possibilite: 

• Listar as necessidades em relação à capacidade instalada, 
iniciando pelas escolas que precisam dar o maior salto neste ano e 
as Escolas Prioritárias (se houver na regional) 

• Apresentar os principais pontos listados em relação à capacidade 
instalada na própria regional para o acompanhamento das escolas
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• Definir as prioridades, atribuir responsáveis e estabelecer prazos para 
questões que podem ser solucionadas internamente pela regional

• Identificar as necessidades que exigem da regional atuação mais 
integrada com a Secretaria

Para a análise da regional:
• Listar as necessidades em relação à capacidade instalada 
• Definir as prioridades, atribuir responsáveis e estabelecer prazos 

para questões que podem ser solucionadas internamente pela 
regional

• Identificar as necessidades da regional que precisam ser 
apresentadas na RGI para a Secretaria

3. Decisão e encaminhamentos: sintetizar os recursos externos 
necessários para o encaminhamento à RGI com a Secretaria, 
utilizando cópias dos formulários METAS-RT Regional-01 e 
METAS-RT Regional-02

DICAS

• Procure realizar a discussão dos painéis de forma dinâmica, 
seguindo o roteiro proposto e enfatizando a necessidade de 
colaboração dos participantes

• Note que os formulários desta seção serão usados durante a 
RGI como insumo de trabalho

Propósito
Preparar a equipe para acompanhar o andamento das visitas 

técnicas (VT) nas escolas, por meio do painel de monitoramento, de 
modo a identificar possíveis problemas e definir encaminhamentos 
preventivos. 

Dinâmica
Apresentação expositiva dos painéis de monitoramento das visitas 

nas escolas. 

Instrumentos
• Slides referentes ao monitoramento dos Processos Cruciais
• Telas de painéis de monitoramento disponíveis no SGP 

 

5. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS CRUCIAIS 
(30 MIN)
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Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: inicie relembrando que o Circuito 

de Gestão se orienta nas escolas por meio das visitas técnicas (VT), 
que devem ocorrer quinzenalmente. Nas Escolas Prioritárias, essas 
VT têm de ter periodicidade semanal. 
• Esclareça que na RT1 será iniciado o monitoramento das visitas 

técnicas realizadas nas escolas. Em cada visita, o profissional de 
Apoio ao Circuito de Gestão (ACG) deve elaborar uma ata no 
SGP a ser assinada eletronicamente pela gestão da escola. Esse 
documento poderá ser visualizado pela equipe das instâncias 
regionais

• Apresente o slide com o painel de monitoramento das VT e 
destaque que ele será acompanhado ao longo da implementação 
do Circuito de Gestão nas instâncias regionais. O painel 
aponta a porcentagem de VT realizadas nas escolas, indicando 
com a cor cinza aquelas que ainda não ocorreram. Por meio 
desses indicadores, explique a lógica do painel, contrapondo o 
preenchimento esperado e o preenchimento real

• Ressalte que a não realização das VT no prazo implica atrasos na 
implementação de todo o Circuito de Gestão. Por essa razão, o 
monitoramento deve ser constante 

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 
• De que forma a regional pode contribuir para garantir a 

realização das visitas previstas nas escolas?
• Como podem ser aproveitadas as informações disponíveis no 

painel de monitoramento?
• Quais são as escolas que parecem estar com problemas para 

iniciar a realização das VT? O que se tem de informações 
sobre elas?

DICAS

Procure dar as seguintes orientações aos profissionais de ACG:
• No caso de a VT não ter sido realizada na data prevista, deve 

ser modificado o agendamento já existente no SGP, e não 
criar um novo 

• Se for necessário voltar à escola para complementar 
o conteúdo de uma VT, não se deve criar um novo 
agendamento. Esse retorno, porém, precisa ser registrado na 
ata, para que as regionais apoiem os profissionais de ACG 
nas dificuldades que se apresentem nas escolas 
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Propósito
Estabelecer os combinados que serão levados para a discussão 

com a Secretaria na Reunião de Gestão Integrada (RGI) e dar 
encaminhamentos para a próxima RT.

Dinâmica
Apresentação expositiva do responsável por conduzir a reunião, com 

base no slide correspondente.

Instrumentos
Formulários METAS-RT Regional-01 e METAS-RT Regional-02 

preenchidos.

Roteiro
1. Verifique, junto aos participantes, as informações registradas nos 

formulários desta RT, pois servirão de insumo para a RGI  
2. Defina os responsáveis para as pendências internas apontadas 

durante a reunião e para a RGI1 
3. Apresente o roteiro da RGI1  

6. PREPARAÇÃO DA REUNIÃO DE GESTÃO INTEGRADA 
(30 MIN)

3. Decisão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre os 
problemas com a alocação de profissionais e a eventual falta de 
outros recursos para as regionais iniciarem as visitas técnicas, com 
seus possíveis encaminhamentos. Sugere-se que essas questões 
sejam inseridas no registro analítico.

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese a ser apresentada na próxima 
RT e RGI1 dos encaminhamentos gerados pela reunião. Para isso, 
podem ser respondidas as seguintes perguntas:
• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 

participante?
• Quais pontos precisarão ser retomados na RGI e na próxima RT?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes, direcionada 

à regional ou Secretaria?

7. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)
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8. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

Os encaminhamentos apontados no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de insumo para a próxima 
reunião.

REGISTRO ANALÍTICO 

APÓS A REUNIÃO

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e com outras informações mais gerais, em relação à logística 
e análise da reunião, que devem ser descritas no relatório. A conversa 
poderá ser orientada pelas perguntas a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos alcançados e os produtos 

gerados?
• O conteúdo foi bem compreendido pelos participantes? Se não, por 

quê?
• O que a regional precisa fazer para a próxima RT e para a RGI ficou 

claro e foi bem aceito? 
• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?
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DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o
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REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

CONTEXTUALIZAÇÃO PARA  
A REUNIÃO DE TRABALHO 1  

(RT1) – REGIONAL

Anexo 1

No Jovem de Futuro, a meta é um elemento indispensável, uma 
vez que é o ponto de partida para iniciar o Circuito de Gestão, 
direcionando suas etapas. Estabelecer uma meta se configura, 
então, essencial para uma Gestão Escolar para Resultados de 
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1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Etapas e interações do Circuito de Gestão entre as instâncias do 
sistema de ensino

3. Compromisso com as Metas

4. Estudo da capacidade instalada

5. Monitoramento dos Processos Cruciais 

6. Preparação da Reunião de Gestão Integrada

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE 
SERÃO ABORDADOS NA REUNIÃO

Com base na premissa de que o estabelecimento de metas 
define um ponto de chegada comum e permite a elaboração 
de estratégias conjuntas que contribuem para a melhoria da 
qualidade da educação, o estado define em que posição do Ideb 
quer estar no ano final de implementação, enquanto o Instituto 
Unibanco estabelece uma meta para a rede e para cada escola. 

As metas são formuladas em termos de um indicador 
denominado Ideb* (Ideb estrela). O Ideb* possui os mesmos 
componentes do Ideb, combinando dois indicadores básicos 
da qualidade da educação de um sistema de ensino: garantia 
de acesso, permanência e aprovação do estudante, com 
a aprendizagem recomendada para cada etapa de ensino 
(proficiência).

Para a definição das metas anuais determina-se uma linha de 
base a partir da média do desempenho de cada estado nos três 
anos anteriores, que, no Jovem de Futuro, é denominada Circa. 
Dessa forma, garante-se que possíveis oscilações de desempenho 
– maior em alguns anos e menor em outros – sejam consideradas 

Aprendizagem. Com isso, todas as instâncias corresponsáveis 
pelo processo de ensino e aprendizagem (escola, Secretaria e 
regionais) têm clareza sobre aonde a rede pretende chegar, podendo, 
assim, planejar em conjunto ações que impactem a melhoria da 
aprendizagem dos estudantes.

Nesse contexto, a Reunião de Trabalho 1 (RT1) marca o início 
das atividades de competência da regional para que ações sejam 
desenvolvidas e os resultados, alcançados. 
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quando definida a linha de base, para que as metas estabelecidas 
estejam condizentes com a realidade e possam ser atingidas 
anualmente (série histórica).

Ao transpor a meta da rede para metas específicas por escola, o 
desafio é assumido pela comunidade escolar e pela Secretaria e 
suas regionais, fazendo com que atores de diferentes instâncias se 
envolvam e se corresponsabilizem pelo processo educacional.

Uma vez discutidas as metas, torna-se necessário que, durante 
a reunião, os participantes façam um levantamento prévio da 
capacidade instalada da regional, isto é, um inventário dos 
recursos necessários para a implementação do Circuito de Gestão 
e o alcance das metas, além de definir quais recursos serão 
priorizados, os responsáveis e prazos.  

Ao mesmo tempo, é igualmente importante que na reunião 
sejam monitoradas as visitas técnicas (VT) que acontecem nas 
escolas. Afinal, para garantir que a meta seja alcançada, devem ser 
acompanhados todos os Processos Cruciais, ou seja, aqueles que 
resultam em insumos para a execução, análise, monitoramento 
ou avaliação das ações do Jovem de Futuro. As VT se configuram 
como um Processo Crucial, pois se não ocorrerem conforme 
planejado, encaminhamentos deverão ser definidos para que a 
qualidade da implementação das etapas do Circuito nas escolas 
não seja comprometida.
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O QUE É O 
CIRCUITO DE GESTÃO?

Anexo 2

O Circuito de Gestão1, método proposto pelo Jovem de Futuro 
(JF), orienta e sistematiza os principais processos e procedimentos 
da gestão educacional. Além disso, organiza o planejamento tático2, 
integrando a atuação da escola com a da regional e a do órgão 
central da Secretaria por meio de técnicas para planejar, executar, 
avaliar, aprender com a prática e corrigir rotas. 

A seguir, respondemos a algumas das perguntas frequentes 
sobre o Jovem de Futuro e o Circuito de Gestão, sintetizando 
informações básicas para a atuação dos profissionais responsáveis 
pelo programa na Secretaria e suas regionais. 

O QUE É O JOVEM DE FUTURO?

Principal programa do Instituto Unibanco, o Jovem de Futuro 
apoia Secretarias Estaduais de Educação na transformação do 
modelo de gestão educacional das escolas públicas de Ensino 
Médio. Tem como objetivo orientar o trabalho dos gestores 
para três resultados: aumento da aprendizagem, expansão do 
número de estudantes concluintes e redução das desigualdades 
educacionais.

Para isso, organizam-se os processos da escola, das regionais e 
da Secretaria, colocando o estudante como elemento central da 
gestão escolar.

1 O Circuito de Gestão foi adaptado a partir do método PDCA, elaborado por Edwards Deming 
(1950), para ser aplicado na gestão escolar. Esse método estabelece o contínuo controle e melhoria 
de processos em quatro etapas sucessivas: planejar (plan), executar (do), monitorar (check) e agir 
(act). Pelo PDCA, o planejamento deve ser constante e sistemático. Para outras aplicações do 
método PDCA no campo educacional, ver: Izabela Murici e Neuza Chaves. Gestão para resultados 
na Educação. Editora Falconi, 2013.
2 Entende-se que no nível tático são definidos os processos e recursos mobilizados para que os 
objetivos e metas levantados no nível estratégico sejam alcançados. Para garantir uma interação 
positiva e uma articulação eficiente entre as instâncias do sistema de ensino, é necessário um 
alinhamento estratégico e tático capaz de gerar e induzir a corresponsabilização de todos os atores. 



 51

POR QUE SÃO DEFINIDAS METAS 
NO JOVEM DE FUTURO?

A definição de metas para o estado, desdobradas para regionais e 
escolas, é o ponto de partida do Jovem de Futuro e visa garantir a 
aprendizagem e a permanência dos estudantes no Ensino Médio. As 
metas definidas para cada instância são codependentes e, quando 
alcançadas, indicam melhoria de desempenho do sistema de ensino. O 
passo a passo para a definição de metas envolve: (1) definir qual nível 
de Ideb a rede de ensino quer atingir; (2) desdobrar essa meta final 
de Ideb em metas anuais de Ideb*3 da rede, obedecendo a uma lógica 
escalonada; (3) desdobrar as metas anuais de Ideb* da rede em metas 
para as escolas e regionais.

COMO É IMPLEMENTADO O
CIRCUITO DE GESTÃO?

Para implementar o método, estão previstas visitas técnicas (VT) 
dos profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG) nas escolas; 
Reuniões de Trabalho entre as equipes responsáveis pelo Jovem de 
Futuro na Secretaria e nas regionais; Reuniões de Gestão Integrada 
entre as escolas e as regionais e entre estas e o órgão central da 
Secretaria; e Reuniões de Boas Práticas entre as escolas participantes. 
Esses encontros possuem temas específicos relacionados às ações e 
atividades desenvolvidas ao longo do Circuito de Gestão. 

Durante a implementação, as regionais e o órgão central da 
Secretaria apoiam as escolas na operação do Circuito de Gestão. 
Ambos são corresponsáveis por investir na solução de problemas que 
estão fora da alçada das escolas, como falta de pessoal e necessidade 
de reformas nos prédios.

QUEM IMPLEMENTA O CIRCUITO DE GESTÃO?

A equipe responsável por implementar o Circuito de Gestão na 
escola é a dupla formada pelo gestor escolar e pelo coordenador 
pedagógico. Na regional, estão envolvidos os dirigentes e um grupo de 
profissionais de ACG4 com dedicação exclusiva ao Jovem de Futuro. 

3 O Instituto Unibanco trabalha com um indicador similar ao Ideb, denominado Ideb* (lê-se 
Ideb estrela). Ele usa a mesma fórmula de cálculo do índice original, substituindo as informações 
sobre proficiência advindas do Saeb por informações das avaliações externas estaduais, realizadas 
anualmente e de forma censitária. 
4 Em diversas redes de ensino existe o cargo de supervisor escolar, com atribuições variadas. São 
profissionais geralmente lotados nas regionais de ensino, que visitam as escolas com fins de apoio e 
acompanhamento. São elos que conectam melhor as escolas ao órgão central. Em geral, o papel do 
profissional de ACG é desempenhado por supervisores.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS DO CIRCUITO DE GESTÃO?

Etapa de Planejamento: cada gestor, seja da escola, da regional 
ou o coordenador do programa da Secretaria, com suas equipes 
de trabalho e membros da comunidade escolar, elabora o Plano 
de Ação. Trata-se de um documento estratégico em que constam 
as tarefas e atividades definidas para enfrentar os problemas 
detectados e, assim, alcançar a meta anual de aprendizagem 
proposta. Nele, estão reunidos mapas de ação, com suas respectivas 
ações, produtos e resultados esperados.

Etapa de Execução do Plano de Ação: é o momento em que as 
ações planejadas são colocadas em prática. O acompanhamento da 
Execução deve ser sistemático, de forma a possibilitar a realização 
de adequações e intervenções sempre que algum entrave for 
identificado.

Etapa de Monitoramento e Avaliação de Resultados: nessa 
etapa, é realizada a Sistemática de Monitoramento e Avaliação de 
Resultados (Smar), um momento de balanço para avaliar o quanto 
das ações planejadas foi executado e se estão alcançando  
os resultados esperados. As regionais e a Secretaria analisam  
tanto os resultados do conjunto de escolas quanto do próprio  
Plano de Ação.

Etapa de Correção de Rotas: momento em que toda a rede de 
ensino retoma o Planejamento, ainda dentro do ano letivo, e o 
modifica a fim de aumentar sua capacidade de alcançar a meta 
anual proposta. Novas ações podem ser incluídas no Plano, e as 
existentes podem ser reformuladas, canceladas ou substituídas à 
luz do que se vivenciou.

Estes têm a função de visitar de cinco a sete escolas, ao menos 
quinzenalmente, a fim de cumprir pautas definidas previamente 
que auxiliam a dupla gestora da escola a instaurar o Circuito. Já 
no órgão central da Secretaria de Educação, é constituída uma 
equipe de técnicos liderada por um coordenador do programa.

Os atores envolvidos nas três instâncias (escolas, Secretaria e 
regionais) recebem formação e assessoria técnica do Instituto 
Unibanco em todas as etapas do Circuito de Gestão.
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O QUE É A REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS (RBP)?

É um encontro que antecede a Correção de Rotas, com pauta 
estruturada, envolvendo gestores escolares e profissionais de Apoio 
ao Circuito de Gestão de uma mesma regional. Nele, algumas 
Escolas em Destaque da Regional5 são chamadas a apresentar 
experiências bem-sucedidas de implementação do Circuito de Gestão 
e ações incluídas nos Planos e avaliadas como capazes de impactar 
positivamente o alcance da meta. Há discussões em grupo, nas quais 
todos são convocados a falar sobre suas experiências. O objetivo da 
RBP é ampliar o repertório e inspirar os gestores educacionais.

5  O método do Circuito de Gestão gera uma categorização das escolas após cada Smar em função 
dos níveis de Execução dos Planos de Ação e dos resultados intermediários alcançados. Aquelas 
com melhores resultados são identificadas como Escolas em Destaque. As com boa execução, mas 
com baixos resultados intermediários, são chamadas de Escolas em Alinhamento. As demais são 
consideradas Escolas em Apoio Intensivo.
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Com a RT2, inicia-se a implementação da etapa de Planejamento e, 
consequentemente, a estruturação das ações da regional que serão 
executadas ao longo do ano. Para esta etapa, serão desenvolvidas duas 
Reuniões de Trabalho (RT) que antecederão a próxima Reunião de 
Gestão Integrada (RGI2).  

Na RT1 e na RGI1, a equipe da regional responsável pelo Jovem de 
Futuro (JF) se dedicou ao Compromisso com as Metas e à análise dos 
desafios da regional e das escolas, levantando informações sobre a 
capacidade instalada.

Nas escolas, neste momento, já devem ter sido realizadas as visitas 
técnicas (VT) do Compromisso e, provavelmente, as de Planejamento. 
Durante a realização das visitas, espera-se que sejam levantados os 
problemas e identificadas as causas que impactam os componentes do 
Ideb*, elaborados os Planos de Ação e especificadas as causas internas 
e externas à escola, que interferem nesses componentes. 

Paralelamente a isso, a equipe da regional, responsável pelo JF, 
acompanha a realização das atividades das escolas por meio do painel 
de monitoramento, considerando os encaminhamentos de sua RT1 e 
da RGI1, em relação à capacidade instalada.

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 2 
(RT2) – PLANEJAMENTO

OBJETIVOS 

Estabelecer as prioridades para a elaboração do Plano de Ação da 
regional, com base na análise dos componentes do Ideb* e nas causas 
externas apontadas pelas escolas. 
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PRODUTOS DA REUNIÃO

• Os quatro formulários de Planejamento da RT2 preenchidos
• Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 

(SGP)

CONCEITOS BÁSICOS

Componentes do Ideb*
O Ideb* é um indicador capaz de reunir dois elementos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar (taxas de 
aprovação da 1ª, 2ª e 3ª séries e, para os casos em que se aplica, 4ª 
série do Ensino Médio); e desempenho nas avaliações estaduais 
(proficiências em Língua Portuguesa e em Matemática). As metas 
estabelecidas para a rede estão baseadas nesses cinco componentes do 
Ideb* (ou seis componentes, caso haja 4ª série).

Para o cálculo desse indicador, são consideradas as taxas de 
aprovação de todos os anos do Ensino Médio, obtidas por meio 
do censo escolar, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério 
da Educação (MEC). Já as proficiências são estimadas por meio das 
provas estaduais aplicadas anualmente.

Para melhorar os resultados do Ideb*, é importante que se 
desenvolvam ações voltadas tanto para a evolução do desempenho, 
como para o aumento da taxa de aprovação. Isso porque, no cálculo do 
índice, esses dois indicadores têm o mesmo peso. 

Causas levantadas nas escolas
Cada escola participante do Jovem de Futuro realiza uma análise 

sobre os problemas de desempenho escolar de seus estudantes. 
O processo de priorização de ações de cada unidade passa por 
determinar as causas relacionadas a esses problemas, bem como 
classificá-las como internas ou externas. 

As internas são aquelas que podem ser encaminhadas e solucionadas 
pela própria equipe gestora da escola. Já as causas externas 
refletem problemas cuja resolução não está completamente sob o 
gerenciamento e capacidade de atuação da escola. Podem ser pontos 
de negociação com outras instâncias do sistema de ensino (regional 

PÚBLICO-ALVO

Participa da reunião a equipe da gestão central da Secretaria 
responsável pelo Jovem de Futuro. O convite também pode ser 
estendido a outros profissionais da Secretaria envolvidos com as 
pautas que serão abordadas na RT2. 
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CHECKLIST

• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 
implementação das etapas em outras instâncias)

• Agendar a reunião com os participantes, com antecedência 
mínima de três dias, pelo SGP

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando os 
documentos Contextualização para a RT2 (Anexo 4) e o “O que é 
Circuito de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 

utilizados)
• Reservar uma sala que comporte o número de participantes 

previstos 
• Revisar a duração planejada para cada tópico. Avalie se a duração 

das atividades é condizente ao contexto da regional 
• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 

adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

• Solicitar à equipe central da Secretaria os seguintes formulários 
preenchidos: METAS-RGI Secretaria-03 e METAS-RGI 
Secretaria-04 e registro analítico da Reunião de Gestão Integrada 1 
(RGI1)

• Levantar as informações sobre as causas externas e internas 
elencadas pelas escolas, disponíveis no SGP

ANTES DA REUNIÃO

ou Secretaria), bem como situações que transcendem as atividades 
da rede estadual de ensino, como problemas de segurança pública, 
transporte, intercorrências municipais, dentre outras. A análise dessas 
causas será abordada nesta reunião.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados no decorrer dela e verifique também as informações 
contidas no arquivo de contextualização da RT.
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1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Etapas e interações do Circuito de Gestão entre as instâncias do 
sistema de ensino

3. Monitoramento dos Processos Cruciais

4. Consolidação da RT1 e da RGI1

5. Análise dos componentes do Ideb*

6. Análise de causas

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião

AGENDA

1. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DA REUNIÃO 
(10 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da reunião – objetivo, agenda, produtos, 

materiais necessários para os trabalhos e encaminhamentos – e 
definir responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do registro 
analítico impresso e pelo controle do tempo. Esta primeira parte da 
reunião possibilitará o alinhamento das expectativas dos participantes 
e otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos e aos produtos da reunião.

Roteiro
1. Apresente a agenda, os objetivos e os produtos
2. Defina os responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do 

registro analítico impresso (que será consolidado no SGP após a 
reunião) e pelo controle do tempo 

DURANTE A REUNIÃO
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DICA

Procure explicar aos participantes que os formulários servem 
para facilitar a organização das discussões e não para burocratizar 
o processo. Recomenda-se que esses instrumentos sejam usados 
durante as discussões e consolidados com as contribuições do 
grupo para serem utilizados nas próximas reuniões.

2. ETAPAS E INTERAÇÕES DO CIRCUITO DE GESTÃO ENTRE 
AS INSTÂNCIAS DO SISTEMA DE ENSINO (20 MIN)

Propósito
Retomar as etapas e as interações do Circuito de Gestão entre 

as instâncias do sistema de ensino, com o intuito de ressaltar a 
corresponsabilização necessária para implementar a metodologia. 
Reforçar as etapas seguintes e os resultados esperados da reunião.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar, de maneira 

expositiva, as etapas e interações do Circuito de Gestão.

Instrumentos
Slides referentes às etapas e às interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente o slide com o infográfico das etapas do Circuito de 

Gestão, explicando que ele se inicia com o estabelecimento da meta, 
e descreva cada uma das etapas e atividades do método

2. Mostre as interações do Circuito de Gestão entre as instâncias e 
destaque como contribuem para que o método seja implementado 
de forma adequada na rede 

3. Descreva os processos que devem ser realizados pela escola para a 
elaboração do Plano de Ação: diagnóstico (levantamento de causas 
e filtro de gerenciamento) e elaboração do mapa de ação

DICA

É importante que os participantes compreendam o desenho 
geral do Circuito de Gestão para realizar as atividades 
desenvolvidas durante as etapas. Por isso, abra espaço para que 
eventuais dúvidas sejam discutidas e esclarecidas.
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3. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS CRUCIAIS 
(30 MIN)

Propósito
Apresentar os painéis de monitoramento das visitas técnicas (VT) 

para acompanhar o andamento delas nas escolas. O monitoramento 
das informações consolidadas visa identificar os problemas e propor 
encaminhamentos que podem ser realizados de maneira preventiva.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar, de maneira 

expositiva, o painel de monitoramento das VT, de modo a promover 
uma discussão sobre o andamento e possíveis encaminhamentos para 
dar suporte às escolas.

Instrumentos
• Slides referentes ao monitoramento dos Processos Cruciais
• Telas de painéis de monitoramento disponíveis no SGP

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: comece esta parte da reunião 

mostrando os painéis de monitoramento, destacando o andamento 
das visitas técnicas (VT) nas escolas e a porcentagem de VT 
realizadas por regional: 
• No painel de monitoramento das escolas, disponível no SGP, o 

status da ata é indicado por cores que sinalizam se as VT foram ou 
não realizadas. Espera-se que elas tenham sido e as atas assinadas, 
conforme o cronograma 

• No painel de monitoramento das VT da regional, serão 
visualizadas as porcentagens de visitas realizadas nas escolas, em 
cada etapa concluída. Para as VT que já deveriam ter ocorrido até 
o momento de acompanhamento do painel, o ideal é que o farol 
esteja identificado como 100% para a regional 

DICA

Para garantir que as informações de monitoramento 
estejam disponíveis durante a RT, caso haja, por exemplo, 
algum imprevisto com a internet, sugere-se que, antes da 
reunião, seja feito um PPT com imagens de captura da tela 
(screenshot) dos painéis, em vez de expô-los diretamente na 
tela do SGP.
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2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 
• Quais escolas parecem estar atrasadas em relação às VT? O que 

se tem de informações sobre a situação dessas unidades?
• Quais dificuldades da regional podem estar interferindo na 

realização das VT?

3. Decisão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre os 
problemas com o andamento das visitas técnicas (VT) e possíveis 
encaminhamentos. As perguntas a seguir poderão orientar a discussão:
• Quais encaminhamentos a equipe da regional pode dar para 

solucionar os problemas com VT nas escolas?
• Que suporte a equipe da regional pode dar às escolas com baixos 

percentuais de VT nas etapas realizadas até o momento?
Registre a síntese da discussão e os possíveis encaminhamentos no 
quadro de registro analítico impresso que, posteriormente, deverá 
ser inserido no SGP, conforme orientações deste roteiro, descritas na 
seção “Após a Reunião”.

4. CONSOLIDAÇÃO DA RT1 E DA RGI1 
(40 MIN)

Propósito
Retomar as informações em relação aos problemas identificados 

no Compromisso com as Metas e à capacidade instalada na regional 
e nas escolas, apurados nas reuniões anteriores, para propor ações 
relacionadas aos componentes críticos das escolas e da regional.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

encaminhamentos das reuniões anteriores e promover uma discussão 
colaborativa sobre os problemas identificados na RT1 e na RGI1, a fim 
de dar suporte às escolas da regional. 

Instrumentos
• Slides referentes à consolidação da RT1 e da RGI1
• Formulários METAS-RT Regional-01, METAS-RT Regional-02, 

METAS-RGI Secretaria-01, METAS-RGI Secretaria-02, METAS-RGI 
Secretaria-03 e METAS-RGI Secretaria-04  

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: comece essa parte da reunião 

destacando os principais problemas identificados na RT e na 
RGI, em relação à capacidade instalada nas escolas e na regional. 
Retome os registros feitos nos formulários METAS-RT Regional-01, 
METAS-RT Regional-02, METAS-RGI Secretaria-01 (se tiver Escola 
Prioritária), METAS-RGI Secretaria-02, METAS-RGI Secretaria-03 
(se tiver Escola Prioritária) e METAS-RGI Secretaria-04
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2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 

• Quais ações devem ser priorizadas para dar apoio às escolas? 
• Quais ações podem impactar mais escolas? 
• Quais escolas precisam de algum tipo de apoio diferenciado? Quais 

ações podem ser implementadas para essas escolas?

3. Consolidação: registre a síntese da discussão e possíveis 
encaminhamentos no quadro de registro analítico impresso que, 
posteriormente, deverá ser inserido no SGP, conforme orientações 
deste roteiro, descritas na seção “Após a Reunião”

5. ANÁLISE DOS COMPONENTES DO IDEB* 
(60 MIN)

Propósito
Analisar a situação de cada escola da regional em relação aos 

componentes do Ideb* e propor ações que possam melhorá-los. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar o painel 

de componentes do Ideb* e promover reflexões e discussões sobre os 
componentes críticos.

Instrumentos
• Slides referentes à análise dos componentes do Ideb*
• Telas de painel de componentes do Ideb*, disponíveis no SGP
• Formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-01 e 

PLANEJAMENTO-RT Regional-02

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: comece essa parte da reunião 

mostrando o painel de componentes, destacando o ponto de partida, 
a meta e o desafio da regional.

 Explique o funcionamento do painel, mostrando como as cores 
refletem a posição de uma determinada regional em relação às 

DICA

Em vez de ler os formulários preenchidos, procure digitalizá-
los antes da reunião e inseri-los no PPT para promover uma 
interação maior dos participantes.
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demais: a verde mostra um resultado melhor dos componentes 
e a vermelha, um resultado crítico. Portanto, as cores não, 
necessariamente, indicam os resultados do Ideb* daquela regional 
e sim sua situação em relação às outras. Repita a exposição 
mostrando os painéis dos componentes das escolas

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 

• Quais são os componentes mais críticos de cada escola? O que se 
tem de informações sobre a situação delas?

• Fazendo uma análise geral dos painéis, quais são os componentes 
críticos para as escolas com os maiores desafios?

• Quais poderiam ser as causas para cada problema identificado nos 
componentes críticos?

3. Decisão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre 
propostas de melhorias dos componentes. Para isso, sugere-se a 
utilização dos formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-01 e 
PLANEJAMENTO-RT Regional-02, relacionados aos componentes 
críticos, pois o registro da discussão servirá de insumo para as 
próximas reuniões. As perguntas a seguir poderão orientar o debate:

• Quais ações podem ser propostas para a melhoria dos componentes 
das escolas com os maiores desafios?

• Quais ações gerais podem ser propostas para melhorar os 
componentes do Ideb* de todas as escolas da regional?

DICA

Para garantir que as informações de monitoramento estejam 
disponíveis durante a RT, caso haja, por exemplo, algum 
imprevisto com a internet, sugere-se que, antes da reunião, seja 
feito um PPT com imagens de captura da tela (screenshot) dos 
painéis, em vez de expô-los diretamente na tela do SGP. 

DICA

Esse levantamento possibilitará a identificação de padrões 
em toda a regional, o que permite que ações mais abrangentes 
sejam planejadas.
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6. ANÁLISE DE CAUSAS 
(60 MIN)

Propósito
Analisar as causas que as escolas elencaram como relacionadas 

aos seus componentes críticos, identificando aquelas de 
responsabilidade direta da regional, para depois traçar ações que 
vão compor o Plano de Ação. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar as causas 

externas e internas e promover uma discussão sobre possíveis 
encaminhamentos para atendê-las.

Instrumentos
• Slides referentes à análise de causas
• Telas do SGP referentes às causas elencadas pelas escolas
• Formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-03 e 

PLANEJAMENTO-RT Regional-04

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: comece essa parte da reunião 

abrindo o painel de causas. Para facilitar a análise, aquelas 
elencadas pelas escolas são categorizadas em Socioeconômica, 
Infraestrutura, Pessoal, Político-institucional, Sociabilidade Juvenil, 
Pedagógica e Defasagem de Conteúdos (Anexo 3). 

 Explique as informações contidas no painel, destaque a quantidade 
de causas apontadas em cada categoria e compare a proporção das 
internas e externas

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os 
participantes, orientada pelas seguintes perguntas: 

• Quais as principais causas externas apontadas pelas escolas? Elas 
estão relacionadas com alguma área da regional? O que pode ser 
feito em relação a essas causas?

• Quais as principais causas internas apontadas pelas escolas? Elas 
estão relacionadas com alguma área da regional? O que pode ser 
feito em relação a essas causas?

• Quais as causas mais apontadas pelas escolas?
• Estas causas estão diretamente relacionadas com a regional? Quais 

refletem demandas que precisam ser atendidas na instância da 
Secretaria?

• O que a regional pode fazer para minimizar esses problemas?
• A regional pode atuar de alguma forma nas causas que não estão 

diretamente relacionadas às suas atividades?

3. Decisão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre 
encaminhamentos para as causas elencadas. Para isso, sugere-se 
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a utilização dos formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-03 e 
PLANEJAMENTO-RT Regional-04, pois o registro da discussão 
servirá de insumo para as próximas reuniões. As perguntas a seguir 
poderão orientar a discussão:

• Quais encaminhamentos a equipe da regional pode dar para as 
causas externas?

• E para as causas internas?

7. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos 
gerados nesta reunião para a próxima RT. Para isso, podem ser 
respondidas as seguintes perguntas:
• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 

participante?
• Quais pontos precisarão ser retomados na próxima RT?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes para ser 

realizada pela regional?

8. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e outras informações mais gerais, em relação à logística e 
análise do encontro, que devem ser descritas no relatório. A conversa 
deverá ser orientada pelas perguntas a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os produtos 

gerados?
• O conteúdo foi bem compreendido pelos participantes? Se não, por 

quê?
• As ações atribuídas à regional para a próxima RT ficaram claras e 

foram acordadas? 
• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Este registro servirá de insumo para a próxima 
reunião.

REGISTRO ANALÍTICO 

APÓS A REUNIÃO
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COMPONENTE DO IDEB* PROPOSTA DE AÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REGIONAL

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA

PROFICIÊNCIA EM 
MATEMÁTICA

TAXA DE APROVAÇÃO  
DA 1ª SÉRIE

TAXA DE APROVAÇÃO  
DA 2ª SÉRIE

TAXA DE APROVAÇÃO  
DA 3ª SÉRIE

TAXA DE APROVAÇÃO  
DA 4ª SÉRIE  
(QUANDO HOUVER)

PLANEJAMENTO - RT REGIONAL - 02
2

For mulár i o
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DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o
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CATEGORIZAÇÃO DE CAUSAS 
INTERNAS E EXTERNAS

Anexo  3

SOCIOECONÔMICA

Considera as causas relacionadas ao contexto social e econômico 
em que a escola e seus estudantes estão inseridos. Engloba 
problemas relacionados à família dos estudantes, à eventual 
necessidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho e às 
questões de segurança e saúde pública. 

INFRAESTRUTURA

Reúne as causas relacionadas à precariedade ou à ausência de 
infraestrutura da escola: estrutura física, espaços pedagógicos, 
materiais didáticos e equipamentos, qualidade do transporte escolar, 
serviços de manutenção, abastecimento de água, energia elétrica e 
acesso à internet. 

RECURSOS HUMANOS

Conflitos no âmbito das relações no espaço escolar, envolvendo a 
gestão, o corpo docente e pessoal administrativo pertencem a esta 
categoria. Enquadram-se aqui questões referentes à motivação, 
assiduidade e formação continuada dos profissionais.

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

As causas desta natureza abarcam problemas evidenciados 
nas relações entre as escolas e as regionais ou Secretaria. 
Em sentido amplo, incluem questões que se referem às 
condições de funcionamento delineadas por regulamentações, 
calendários, currículos, materiais didáticos, repasse de 
recursos e leis, de caráter mais normativo. Também contempla 
aspectos relacionados à qualidade do relacionamento entre 
a escola e os agentes da rede de ensino. As causas dessa 
categoria mais frequentemente mencionadas referem-se 
a dificuldades na lotação de professores, alta rotatividade 
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docente, indisponibilidade de coordenador pedagógico e demora 
no processo de contratação de professor substituto (DT).

PEDAGÓGICA

As causas presentes nessa categoria relacionam-se mais 
diretamente à atividade-fim da escola; inclui tanto as interações 
entre professor e estudante dentro da sala de aula como as relações 
entre o corpo docente e a coordenação pedagógica. Nesse sentido, 
apontam dificuldades na elaboração de aulas mais interessantes, de 
construção de avaliações diagnósticas, maior integração da equipe 
docente e, inclusive, o desafio de desenvolver o hábito de estudo 
entre os discentes.

SOCIABILIDADE JUVENIL

As causas alocadas neste grupo, que abrange questões 
comportamentais, refletem a perspectiva dos estudantes sobre a 
escola. Trata-se de um processo de construção de significados e 
símbolos que expressam seu sentimento pela instituição de ensino: 
desmotivado, desinteressado, resistente às suas atribuições como 
estudante etc.

DEFASAGEM DE CONTEÚDOS

A categoria reúne as causas que indicam que os estudantes não 
dominam os conteúdos básicos adequadamente. No geral, apontam 
dificuldades em interpretar textos e lidar com as operações básicas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA 
A REUNIÃO DE TRABALHO 2 

(RT2) – REGIONAL 

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  4
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Na Reunião de Trabalho 1 (RT1) e na Reunião de Gestão Integrada 
1 (RGI1), que ocorreram anteriormente, a equipe da regional 
ampliou seu entendimento sobre a meta, analisou os problemas que 
precisam de ações conjuntas com a Secretaria e a situação de sua 
capacidade instalada (recursos físicos, humanos e financeiros) e a de 
suas escolas. Também iniciou o monitoramento das visitas técnicas 
(VT) realizadas pelos profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão 
(ACG) nas escolas.

Na Reunião de Trabalho 2 (RT2), a regional iniciará a etapa de 
Planejamento no Circuito de Gestão, momento de planejar ações 
que guiarão suas atividades ao longo do ano. Nessa RT, a equipe 
da regional realizará o monitoramento de Processos Cruciais e a a 
análise da situação de cada escola em relação aos componentes do 
Ideb* e das causas externas registradas por elas no diagnóstico, com 
o objetivo de traçar ações que possam compor seu Plano de Ação. 

1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Etapas e interações do Circuito de Gestão entre as instâncias do 
sistema de ensino

3. Monitoramento dos Processos Cruciais

4. Consolidação da RT1 e da RGI1

5. Análise dos componentes do Ideb*

6. Análise de causas

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE 
SERÃO ABORDADOS NA REUNIÃO 

Seguindo a sequência da agenda proposta, a equipe da Secretaria 
vai analisar os resultados dos componentes do Ideb: proficiência 
em Matemática, proficiência em Língua Portuguesa e taxas de 
aprovação da 1ª, 2 ª e 3 ª séries e, para os casos em que se aplica, 4 ª 
série do Ensino Médio, com o objetivo de estabelecer as prioridades 
para a construção do seu Plano de Ação. Para qualificar essa análise, 
deverão ser consultados os resultados desses componentes em cada 
regional.

Outra atividade prevista na agenda é analisar as causas que as 
escolas relacionaram aos seus componentes críticos para determinar 
ações que possam compor o Plano de Ação da própria Secretaria. 
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Durante o diagnóstico, as escolas identificaram os componentes 
do Ideb* considerados críticos e lhes atribuíram causas internas e 
externas. As internas são aquelas sobre as quais a equipe gestora da 
escola acredita poder atuar diretamente. Já as externas referem-se 
àquelas fora da alçada de atuação da escola por serem consideradas 
pontos de negociação com outras instâncias do sistema de ensino 
(Secretaria e instâncias regionais).

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.> 
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Nas Reuniões de Trabalho 1 e 2, a regional estabeleceu o 
Compromisso com as Metas e analisou o desafio de cada escola, 
considerando os componentes do Ideb* e as causas externas que 
afetam o desempenho dos estudantes, registradas pelas escolas em 
seus Planos de Ação. A regional também iniciou o acompanhamento 
de um dos Processos Cruciais, por meio da análise do painel de 
monitoramento das visitas técnicas (VT). 

Nesta Reunião de Trabalho (RT3), a regional complementa a 
discussão iniciada na RT2 e se concentra no monitoramento de dois 
Processos Cruciais: visitas técnicas (VT) e registro dos indicadores 
estruturantes. Além disso, a equipe gestora da regional deverá elaborar 
seu Plano de Ação, de modo a concluir a etapa de Planejamento do 
Circuito de Gestão. 

Também serão criadas ações voltadas para a comunicação 
e o suporte às escolas ao longo do Circuito de Gestão. Os 
encaminhamentos das duas RT de Planejamento (RT2 e RT3) serão 
levados para a 2ª Reunião de Gestão Integrada (RGI2).

Concluir a elaboração do Plano de Ação da regional, no qual serão 
definidas as ações que nortearão sua atuação junto às escolas, para a 
implementação do Circuito de Gestão e o alcance das metas.

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 3 
(RT3) – PLANEJAMENTO

Participa da reunião a equipe de gestão da regional responsável pelo 
Jovem de Futuro (JF).

PÚBLICO-ALVO
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• Formulários de Planejamento preenchidos: PLANEJAMENTO-RT 
Regional-05 e PLANEJAMENTO-RT Regional-06 (uma cópia para 
cada ação)

• Plano de Ação da regional registrado no Sistema de Gestão de 
Projetos (SGP) 

• Registro analítico cadastrado no SGP

PRODUTOS DA REUNIÃO

Durante a etapa de Execução, a escola deve coletar, registrar e 
monitorar os indicadores estruturantes: porcentagem de aulas 
dadas e frequência dos estudantes. São assim considerados, 
pois sinalizam as condições necessárias para a aprendizagem 
no decorrer do ano letivo. Isso porque as aulas que não são 
ministradas privam os estudantes do seu direito à educação, 
enquanto os infrequentes têm as suas oportunidades de aprender 
automaticamente reduzidas. Ambos os indicadores são coletados 
pela escola durante o ano letivo e inseridos no SGP semanalmente.

A Secretaria pode estratificar informações dos indicadores 
estruturantes de várias formas: por regionais, por Escolas 
Prioritárias, por escola da rede ou ter uma visão geral do conjunto 
das unidades participantes do Jovem de Futuro no estado.

CONCEITOS BÁSICOS

INDICADORES ESTRUTURANTES

As ações definidas durante o Planejamento do Circuito de Gestão 
devem estar, necessariamente, vinculadas a causas relacionadas 
aos componentes do Ideb*. As ações da Secretaria precisam ser 
elaboradas com o objetivo de obter impacto na rede ou no grupo de 
Escolas Prioritárias, considerando uma atuação com as regionais 
no esforço para a redução da desigualdade.

Para a definição de uma ação, existe um conjunto de itens que 
devem ser contemplados e acompanhados durante a etapa de 
Execução, denominado mapa de ação. O conjunto de mapas 
compõe o Plano de Ação de cada instância de ensino. 
Cada mapa conta com os seguintes itens:
• Componente do Ideb* e causa relacionados à ação
• Descrição detalhada da ação

PLANO DE AÇÃO
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• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 
implementação das etapas em outras instâncias)

• Agendar a reunião com os participantes, com antecedência mínima 
de três dias, pelo SGP

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando os 
documentos Contextualização para a RT3 (Anexo 5) e o “O que é 
Circuito de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 
utilizados)

• Reservar uma sala que comporte o número de participantes previstos 
• Revisar a duração planejada para cada tópico. Analise se a duração 
das atividades é adequada ao contexto da regional 

• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 
adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional

CHECKLIST

Formulários preenchidos e registro analítico, referentes à RGI1 e RT 
anteriores.

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados no decorrer da reunião e verifique também as 
informações contidas no arquivo de contextualização da RT.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

ANTES DA REUNIÃO

• Responsável pela ação e seu respectivo público-alvo
• Produto a ser entregue por meio da ação e o resultado esperado de 

sua realização
• Cronograma de tarefas, desdobrando a ação em atividades ao longo 

do tempo 
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1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Monitoramento dos Processos Cruciais

3. Elaboração de ações

4. Encaminhamentos para a RGI2 com a Secretaria

5. Síntese dos encaminhamentos

6. Avaliação da reunião

AGENDA

1. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DA REUNIÃO 
(10 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da reunião – objetivo, agenda, produtos, 

materiais necessários para os trabalhos e encaminhamentos – e 
definir responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do registro 
analítico impresso e pelo controle do tempo. Esta primeira parte da 
reunião possibilitará o alinhamento das expectativas dos participantes 
e otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos e aos produtos da reunião.

Roteiro
1. Apresentar a agenda, os objetivos e os produtos
2. Definir responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do 

registro analítico impresso e pelo controle do tempo

DURANTE A REUNIÃO
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DICA

É importante explicar aos participantes que os formulários 
servem para facilitar a organização das discussões e não para 
burocratizar o processo. Recomenda-se que esses instrumentos 
sejam utilizados durante as discussões e consolidados com as 
contribuições do grupo para serem usados nas próximas reuniões.

2. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS CRUCIAIS
(40 MIN)

Propósito
Apresentar os painéis de monitoramento das visitas técnicas e dos 

indicadores estruturantes e preparar a equipe para acompanhar o 
andamento desses Processos Cruciais nas escolas. O monitoramento 
das informações consolidadas visa identificar problemas e propor 
encaminhamentos que podem ser realizados de maneira preventiva.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os painéis 

de monitoramento e promover uma discussão sobre seu andamento e 
possíveis encaminhamentos para dar suporte às escolas.

Instrumentos
• Slides referentes ao monitoramento dos Processos Cruciais
• Telas dos painéis de monitoramento disponíveis no SGP
• Formulário PLANEJAMENTO-RT Regional-05

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: comece esta parte da reunião 

mostrando o painel de monitoramento das visitas técnicas (VT), 
destacando o seu andamento nas escolas e a porcentagem de 
realização das VT para a regional. Como essas informações já foram 
acessadas nas RT anteriores, sugere-se que sejam monitoradas com 
foco nas escolas com índices mais críticos:
• Apresente os painéis de monitoramento dos indicadores 

estruturantes. Comece com o painel de coleta de aulas dadas e 
destaque que as porcentagens indicadas representam o nível de 
coleta em cada escola e o consolidado de cada regional 
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2.  Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 
• Quais escolas estão atrasadas em relação às VT? O que se tem de 

informações sobre a situação dessas unidades? 
• Há algum padrão encontrado nos problemas das escolas?
• Como está a coleta dos dados para os indicadores estruturantes? 

Os gráficos sinalizam que o processo está melhorando nas 
escolas?

• Há alguma delas que apresenta problemas aparentes de coleta dos 
dados para os indicadores estruturantes?

 Reforce com o grupo a importância de as escolas fazerem 
adequadamente a coleta dos dados para os indicadores 
estruturantes. Caso contrário, a realização da Smar, por exemplo, 
pode ficar comprometida com falta de informações. 

3. Decisão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre os 
problemas com o andamento das visitas técnicas e o preenchimento 
dos indicadores estruturantes. Elaborem ações de comunicação e 
suporte constante às escolas. Para isso, sugere-se a utilização do 
formulário PLANEJAMENTO-RT Regional-05, pois o registro da 
discussão servirá de insumo para a RGI2. As perguntas a seguir 
poderão orientar o debate:
• Que suporte a equipe responsável pelo JF da gestão da regional 

pode dar às escolas com baixos percentuais de VT nas etapas 
realizadas até o momento?

• Que suporte pode ser dado em relação aos indicadores 
estruturantes?

DICA

Para garantir que as informações de monitoramento estejam 
disponíveis durante a RT, caso haja, por exemplo, algum 
imprevisto com a internet, sugere-se que, antes da reunião, seja 
feito um PPT com imagens de captura da tela (screenshot) dos 
painéis, em vez de expô-los diretamente na tela do SGP.

• Em seguida, de forma similar, apresente o painel de coleta de 
frequência dos estudantes. Destaque que a porcentagem indicada 
representa o nível de coleta em cada escola e o consolidado de 
cada regional    

 Esclareça as dúvidas apresentadas pelo grupo, verificando se os 
participantes compreenderam o significado dos indicadores.
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3. ELABORAÇÃO DE AÇÕES 
(150 MIN)

Propósito
Definir ações que serão executadas ao longo do Circuito de Gestão e 

elaborar cada  mapa de ação que irá compor o Plano da regional.  

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá retomar os formulários 

e os encaminhamentos das reuniões anteriores, durante as quais foram 
levantadas possíveis ações para compor o Plano e promover uma 
discussão para definir as que serão executadas.  

Instrumentos
• Slides referentes à elaboração de ações
• Formulários preenchidos das RT anteriores e da RGI1 
• Cópias do formulário PLANEJAMENTO-RT Regional-06

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: compartilhe os formulários 

preenchidos e os encaminhamentos das reuniões anteriores. 
Destaque as propostas que se repetem ou são semelhantes e 
identifique aquelas que podem ter maior impacto:

• Para cada proposta de ação, relacione um componente do Ideb*
• Para cada componente, levante a causa que o origina

Reforce com os participantes a importância de que as ações sejam 
elaboradas sob a perspectiva da rede que compõe seu grupo de 
escolas, não de uma escola específica. Isto porque é comum que 
algumas ações propostas para compor o Plano da regional sejam do 
escopo da escola. Por exemplo, uma ação de reforço a estudantes da 1ª 
série de uma determinada unidade escolar, para suprir defasagens de 
conteúdo do Ensino Fundamental, está sob a alçada da gestão daquela 
escola. Neste caso, a regional pode sugerir ações mais abrangentes, 
como a oferta de programas de formação de docentes com essa 
finalidade.

• Quais encaminhamentos a equipe responsável pelo JF da gestão 
da regional pode dar para solucionar os problemas com as VT e a 
coleta de dados para os indicadores estruturantes nas escolas?

 Registre a síntese da discussão e os possíveis encaminhamentos no 
quadro de registro analítico impresso que, posteriormente, deve ser 
inserido no SGP, conforme orientações deste roteiro, descritas na 
seção “Após a Reunião”.
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DICA

Em vez de ler os formulários preenchidos, procure digitalizá-
los antes da reunião e inseri-los no PPT para que sejam 
analisados coletivamente.

2. Análise e discussão:  promova uma discussão entre os participantes, 
orientada pelas seguintes perguntas: 
• Cada causa relacionada pode ser considerada uma causa raiz? 

Ou é possível determinar uma causa anterior, que esteja mais 
relacionada com o componente do Ideb* indicado?

• Para cada causa raiz, qual a proposta de ação? Em que medida a 
ação é abrangente e contempla a rede de escolas?

• Quais são as ações mais importantes dentre as que foram 
propostas para as escolas? Os recursos para realizá-las estão 
disponíveis? 

• Como as ações propostas impactam as causas externas apontadas, 
no conjunto, pelas escolas? 

• Em que medida as ações conseguem endereçar problemas de 
capacidade instalada, discutidos na RGI1?

• Quais ações a regional deve priorizar?

3. Elaboração: definam as ações que serão implementadas, que 
devem ser detalhadas em mapas de ação, no formato estabelecido 
no formulário PLANEJAMENTO-RT Regional-06. Em síntese, é 
preciso:
• Estruturar cada ação a partir de um componente do Ideb*
• Sistematizar as causas que vão suportar as ações
• Completar a elaboração da ação, incluindo responsável, público-

alvo, descrição de produto e resultado esperado
Reserve os 30 minutos finais desta parte para avaliar a consistência 
das ações propostas, sugerindo as seguintes questões:
• Há riscos relacionados à viabilidade de execução destas ações 

(prazo, responsável, disponibilidade de recursos)? Como mitigar 
esses riscos?

• Há ações disputando os mesmos recursos? Quais devem ser os 
direcionamentos para priorização de ações durante a etapa de 
Execução?

• Na implementação das ações, o que é necessário ser realizado em 
parceria com a Secretaria?
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DICA

Durante a discussão com o grupo, procure manter o foco 
em torno do detalhamento das ações que realmente serão 
implementadas.

4. ENCAMINHAMENTOS PARA A RGI2 COM A SECRETARIA 
(20 MIN)

Propósito
Estabelecer os combinados que serão levados à discussão com a 

Secretaria na Reunião de Gestão Integrada 2 e dar encaminhamentos 
para a próxima RT.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar, de maneira 

expositiva, o conteúdo com base no slide correspondente.

Instrumentos
• Formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-05 e mapas de ação 

(cópias dos formulários PLANEJAMENTO-RT Regional-06)

Roteiro
1. Verifique as informações registradas nos formulários que foram 

propostos para esta RT junto aos participantes, porque servirão de 
insumos para a RGI  

2. Defina os responsáveis pelo encaminhamento das pendências 
internas apontadas durante a reunião e para a RGI2 

3. Apresente o roteiro da RGI2

5. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos gerados 
nesta reunião para as próximas RT e RGI, com base nas seguintes 
perguntas:
• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 

participante?
• Quais pontos serão levados para a RGI?
• Quais pontos precisarão ser retomados na próxima RT?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes, direcionada à 

regional ou Secretaria?
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6. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e outras informações mais gerais, em relação à logística e 
análise da reunião, que devem ser descritas no relatório pelo profissional 
da equipe na regional responsável pelo JF. A conversa deverá ser 
orientada pelas perguntas a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os produtos 

gerados?
• O conteúdo foi compreendido pelos participantes? Se não, por quê?
• O que a regional precisa fazer para a próxima RT e para a RGI ficou 

claro e foi bem aceito? 
• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

REGISTRO ANALÍTICO 

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, durante 
a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, disponível no 
SGP. Este registro servirá de insumo para a próxima reunião. 

APÓS A REUNIÃO
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PLANEJAMENTO RT REGIONAL - 06
6

For mulár i o

COMPONENTE

CAUSA

DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO 

CATEGORIA

RESPONSÁVEL

PÚBLICO-ALVO

PRODUTO

RESULTADO

TAREFAS
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DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA  
A REUNIÃO DE TRABALHO 3 

(RT3) – REGIONAL 

Anexo  5

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Nas Reuniões de Trabalho 1 e 2, a regional estabeleceu o 
Compromisso com as Metas, analisou o desafio de cada escola, 
considerando os componentes do Ideb, e as causas externas que 
afetam o desempenho dos estudantes registradas pelas escolas em 
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO 

1. Apresentação da estrutura geral da reunião

2. Monitoramento dos Processos Cruciais

3. Elaboração de ações

4. Encaminhamentos para a RGI2 com a Secretaria

5. Síntese dos encaminhamento

6. Avaliação da reunião

AGENDA

Seguindo a sequência da agenda proposta, a equipe da regional vai 
elaborar seu Plano de Ação, que consiste em um conjunto de mapas de 
ação, contendo todas as informações que deverão ser acompanhadas 
durante a Execução: Componente do Ideb selecionado, Causa 
relacionada, Descrição da ação, Categoria, Público-alvo, Responsável, 
Produto (ou seja, o que a ação vai entregar) e Resultado esperado. 

A equipe da regional já iniciou o monitoramento dos Processos 
Cruciais com o acompanhamento das visitas técnicas (VT). Nessa 
RT, será monitorado mais um Processo Crucial, o levantamento dos 
indicadores estruturantes (porcentagem de aulas dadas e frequência dos 
estudantes), assim considerados porque são preditores da meta, ou seja, 
indicam se as escolas estão ou não se aproximando dela (o que poderá 
ser confirmado apenas com os resultados das avaliações externas). Esses 
indicadores são coletados e monitorados pela escola durante a Execução 
do Plano de Ação e inseridos no SGP semanalmente.

ANEXO
<Anexar registro analítico da reunião anterior.> 

seus Planos de Ação. A regional também iniciou o monitoramento 
de um dos Processos Cruciais por meio da análise do painel 
de monitoramento das visitas técnicas (VT) realizadas pelos 
profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACGs) nas escolas.

Nesta Reunião de Trabalho (RT3), a regional complementa a 
discussão iniciada na RT2 e se concentra no monitoramento de 
dois Processos Cruciais: as visitas técnicas (VT) e o registro dos 
indicadores estruturantes. Por fim, elabora seu Plano de Ação, 
finalizando assim a etapa de Planejamento do Circuito de Gestão.





EXECUÇÃO
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Na RT4, a equipe da regional responsável pelo Jovem de Futuro (JF) 
inicia a implementação da etapa de Execução do Circuito de Gestão. 
Além de colocar em prática o que foi planejado, considerando os 
ajustes apontados na RGI2, a equipe também continua monitorando 
os Processos Cruciais. 

A Execução do Plano de Ação depende da persistência e do 
entendimento conjunto de que é preciso agregar esforços para 
concretizar o que foi planejado, cuidando para que o caminho traçado 
conduza a melhorias na aprendizagem. Dessa forma, todos os 
envolvidos precisam ter clareza de seus papéis e daquilo que precisa 
ser realizado. 

Para isso, nesta reunião, serão compartilhados os encaminhamentos 
e as principais discussões da RGI2, em relação à articulação e 
convergência entre os planos das regionais e o da Secretaria, para 
realizar os ajustes necessários, a fim de atingir as metas. Também 
serão introduzidos os indicadores estruturantes da regional, 
decorrentes da mesma coleta de dados realizada nas escolas, mas 
construídos por meio de processos e com finalidades distintas.

• Realizar eventuais ajustes no Plano de Ação da regional, conforme 
encaminhamentos combinados com a Secretaria na RGI2

• Realizar ou dar encaminhamento às comunicações decorrentes 
do Plano de Ação e organizar a sequência de tarefas com os 
responsáveis e as respectivas áreas envolvidas da regional 

• Conhecer os indicadores estruturantes da regional e da Secretaria e 
iniciar o monitoramento dos indicadores da regional

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 4 
(RT4) – EXECUÇÃO
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• Registro dos eventuais ajustes nas ações do Plano da regional no 
Sistema de Gestão de Projetos (SGP)

• Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 
(SGP)

PRODUTOS DA REUNIÃO

Adequações são ajustes dos itens previamente planejados, visando 
atender a alguma necessidade identificada, de modo que não 
prejudique a realização da ação, sua qualidade ou os resultados que se 
pretendem alcançar.

É possível identificar as adequações a serem realizadas, 
principalmente, por meio do diálogo com a Secretaria na RGI2, do 
constante monitoramento dos Processos Cruciais e da Execução do 
Plano de Ação.

CONCEITOS BÁSICOS

ADEQUAÇÕES NO PLANO DE AÇÃO

No âmbito do Jovem de Futuro, consideramos evidências os 
processos objetivos, observáveis e verificáveis; e inferências os 
processos subjetivos, com base em generalizações e julgamentos de 
valor, sem constatações objetivas e verificáveis.

EVIDÊNCIAS E INFERÊNCIAS

O ciclo de acompanhamento é uma forma de monitorar 
sistematicamente a execução de ações e tarefas do Plano de Ação da 
regional. A realização contínua desse monitoramento possibilitará 
coletar evidências para tomar medidas imediatas, a fim de atingir os 
resultados esperados. O ciclo deve ser implementado seguindo três 
processos (C-I-F):
• Construção coletiva: processo que pode ser realizado durante as 

Reuniões de Trabalho (RT), em que se discute a realização das ações 
e suas tarefas para identificar evidências sobre sua execução 

CICLO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E TAREFAS   

Participa da reunião a equipe da regional responsável pelo Jovem 
de Futuro, incluindo o grupo de profissionais de Apoio ao Circuito de 
Gestão (ACG).

PÚBLICO-ALVO



 99

• Conversas informais: processo realizado durante a etapa de 
Execução, para manter um canal de comunicação constante entre 
os responsáveis, público-alvo e envolvidos na implementação do 
Jovem de Futuro, criando um ambiente favorável ao cumprimento 
das tarefas, ao encaminhamento e à solução de dúvidas e problemas. 
É importante que o monitoramento da Execução do Plano não se 
resuma às Reuniões de Trabalho

• Feedback ao responsável: é um momento de troca de percepções 
entre o gestor e os responsáveis pelas ações/tarefas para 
acompanhar sua realização. Esse acompanhamento deve ser feito 
durante a execução, a partir de conversas, a fim de identificar 
evidências sobre a realização de cada ação

Semanalmente, cada escola participante do JF deve coletar 
informações sobre as aulas dadas e a frequência dos estudantes, 
registrando-as no SGP. A consolidação dessas informações por meio dos 
registros realizados dá origem aos indicadores estruturantes das escolas 
que precisam ser monitorados pelas regionais e pela Secretaria nas RT.

INDICADORES ESTRUTURANTES DAS ESCOLAS

Os indicadores estruturantes das escolas, quando agregados 
e analisados no nível da regional, apontam as unidades que 
apresentam problemas graves na realização das aulas e na frequência 
dos estudantes. Essas escolas precisarão receber uma visita de 
apoio institucional da regional, a ser feita pelo gestor da regional, 
acompanhado do profissional de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG), 
responsável pela escola.

A visita de apoio institucional da regional baseia-se no princípio da 
corresponsabilização e tem como objetivo o estudo conjunto entre 
os gestores de ambas as instâncias sobre as causas dos problemas 
relacionados à realização das aulas e/ou à frequência dos estudantes, 
para buscar soluções a partir do entendimento dessas causas. 
Situações em que a solução não esteja ao alcance da regional poderão 
ser encaminhadas para a Secretaria de Educação.

VISITA DE APOIO INSTITUCIONAL DA 
REGIONAL ÀS ESCOLAS

Os indicadores estruturantes apontam o percentual de escolas 
sob sua jurisdição que receberam a visita de apoio institucional 
da regional, entre aquelas que precisavam recebê-la. 

INDICADORES ESTRUTURANTES DA REGIONAL 
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Esse indicador está baseado essencialmente na frequência dos 
estudantes. No entanto, não se trata apenas da consolidação desse 
percentual na regional, porque isso significaria ter um único resultado, 
pouco representativo, que equivaleria à média de todas as escolas 
da regional, sendo que umas podem estar com valores muito altos e 
outras com valores menores. O indicador estruturante das regionais vai 
sinalizar a atuação da regional no enfrentamento, junto às escolas, das 
situações mais críticas de infrequência, conforme detalhamento a seguir.

Por exemplo, se dez escolas da regional estiverem sinalizadas para 
receber a visita de apoio institucional, em relação a problemas com 
a frequência dos estudantes, e forem realizadas seis, este indicador 
será de 60%. Da mesma forma, se houver oito escolas sinalizadas 
para receber essa visita, em relação a problemas com o cumprimento 
das aulas, e a regional realizar quatro, este indicador será de 50%.

Os indicadores estruturantes da Secretaria apontam o percentual de 
aulas da rede com professor alocado por disciplina, em relação ao total 
de aulas para as turmas em andamento, de acordo com os registros da 
coleta dos indicadores estruturantes das escolas, a cada semana.

Não se trata de uma mera agregação do percentual de aulas dadas 
no nível da rede, mas, sim, de um índice que auxilia a Secretaria na 
identificação das principais carências em relação à lotação do quadro 
de professores nas escolas.

Por exemplo, se o total de aulas semanais de Matemática de todas as 
turmas das escolas for igual a mil e houver professores alocados, sejam 
efetivos ou temporários, para 850 delas, este indicador será de 85%. Da 
mesma forma, se o total de aulas semanais de Língua Portuguesa de 
todas as turmas for igual a mil e houver professores alocados, sejam 
efetivos ou temporários, para 920 delas, este indicador será de 92%.

INDICADORES ESTRUTURANTES DA SECRETARIA

• Essa RT tem uma pauta mais extensa do que as anteriores e 
requer um dia inteiro (ou dois períodos) de trabalho para ser 
realizada. Portanto, ao agendá-la, combine com os participantes a 
disponibilidade de cada um

• Verificar a adequação da data (coerência com as datas de 
implementação das etapas em outras instâncias)

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de três dias
• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando o 

CHECKLIST

ANTES DA REUNIÃO
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• Levantar as informações sobre os indicadores estruturantes da 
regional no SGP

• Exportar o Plano de Ação da regional
• Retomar o registro analítico da RGI2 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique as informações que constam do arquivo 
de contextualização da RT.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

1. Estrutura geral da RT4 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Monitoramento dos Processos Cruciais

3. Encaminhamentos da RGI2 e adequações no Plano de Ação

4. Comunicação e desdobramento das ações da regional

5. Ciclo de acompanhamento de ações e tarefas

6. Análise dos indicadores estruturantes da regional

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião

AGENDA

DURANTE A REUNIÃO

documento Contextualização para a RT4 (Anexo 6), além do material 
“O que é Circuito de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem utilizados)
• Reservar uma sala que comporte o número de participantes previstos 
• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Avalie se a duração das 
atividades está adequada ao contexto da regional

• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário adaptar 
ou incluir algum conteúdo, considerando o contexto da regional
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Propósito
Apresentar a estrutura da RT – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos –, destacar a 
importância da corresponsabilização no Circuito de Gestão e definir 
responsáveis pelo preenchimento do registro analítico e pelo controle 
do tempo. Esta primeira parte da reunião possibilitará alinhar as 
expectativas dos participantes e otimizará o uso do tempo.  

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos e às etapas e 

interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente os objetivos da RT4 e, com base no slide da agenda, 

explique sucintamente a dinâmica da reunião
2. Defina responsáveis pelo preenchimento do registro analítico e pelo 

controle do tempo
3. Com base no infográfico que relaciona as etapas às interações do 

Circuito de Gestão, destaque a importância da consolidação das 
ações da regional após a RGI2 com a Secretaria e com as outras 
regionais, enfatizando a corresponsabilização na execução das ações

2. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS CRUCIAIS 
(40 MIN)

Propósito
Apresentar os painéis de monitoramento das visitas técnicas e 

dos indicadores estruturantes e preparar a equipe para acompanhar 
o seu andamento nas escolas, de modo a verificar as informações 
consolidadas, identificar problemas e propor encaminhamentos que 
podem ser realizados de maneira preventiva.

Dinâmica
Apresentar os painéis de monitoramento e promover uma discussão 

sobre seu andamento e possíveis encaminhamentos para dar suporte 
às escolas.

Instrumentos
• Slides referentes ao monitoramento dos Processos Cruciais
• Telas de painéis de monitoramento disponíveis no SGP

1. ESTRUTURA GERAL DA RT4 E ETAPAS E INTERAÇÕES DO 
CIRCUITO DE GESTÃO (20 MIN)
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DICA

Para garantir que as informações de monitoramento estejam 
disponíveis durante a RT, caso haja, por exemplo, algum 
imprevisto com a internet, sugere-se que, antes da reunião, seja 
feito um PPT com imagens de captura da tela (screenshot) dos 
painéis, em vez de expô-los diretamente na tela do SGP.

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
norteada pelas seguintes questões: 

• Os gráficos demonstram algum problema novo em relação às VT? 
Há algo que ainda não tenha gerado o devido encaminhamento em 
alguma escola? 

• Existem novos problemas para listar com o grupo?
• Em relação aos encaminhamentos anteriores referentes às VT, 

já é possível identificar algum efeito? O que ainda precisa de 
encaminhamentos da regional?

• Em relação aos indicadores estruturantes, há alguma escola que 
ainda apresenta problemas graves na coleta dos dados? Quais 
encaminhamentos a regional pode gerar para solucionar esses 
problemas?

Reforce com o grupo que a coleta dos indicadores estruturantes 
na escola é essencial, não apenas para que os índices sejam 
acompanhados pela unidade, mas também para gerar os indicadores 
estruturantes das regionais e da Secretaria.

3. Decisão e encaminhamentos: anote a síntese da discussão e 
os possíveis encaminhamentos no quadro de registro analítico 
impresso que, posteriormente, deverá ser inserido no SGP, conforme 
orientações deste roteiro, descritas na seção “Após a Reunião”. 

 Um encaminhamento importante da RT4 em relação ao 

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: mostre cada painel de 

monitoramento, retomando com o grupo:
• O acompanhamento da realização das visitas técnicas (VT) para 

cada escola 
• O acompanhamento dos indicadores estruturantes das escolas, tanto 

em relação à coleta como em relação aos percentuais observados
• Eventuais dúvidas, visto que os gráficos apresentados já são 

conhecidos, mas na RT4 há mais informações em cada um deles
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Propósito
Adequar o Plano de Ação, incorporando as alterações combinadas 

com a Secretaria e com outras regionais na RGI2.   

Dinâmica
Apresentar as decisões e os encaminhamentos combinados na 

RGI2 e promover uma discussão sobre as demandas que precisam ser 
priorizadas por meio de ações incorporadas ao Plano.  

Instrumentos
• Slides referentes aos encaminhamentos da RGI2 e às adequações no 

Plano de Ação
• Plano de Ação da regional exportado do SGP
• Registro analítico da RGI2, consolidado pela Secretaria
• Cópias do formulário PLANEJAMENTO-RT Regional-06

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: retome as principais discussões 

sobre as ações do Plano da Secretaria abordadas na RGI2, 
destacando aquelas que têm relação com as ações do Plano da 
regional

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
norteada pelas questões a seguir. 

• Foram identificadas ações ou tarefas no Plano que estão conflitando 
com as ações da Secretaria? Quais são? O que é necessário adaptar? 

• Foram identificadas ações ou tarefas que também apareciam no 
Plano da Secretaria? Qual é a melhor forma de adaptá-las: 
- Mudá-las no sentido de complementar o que será feito pela 

Secretaria?
- Cancelá-las para que a regional possa priorizar outras ações de 

maior impacto nas escolas sob sua jurisdição?
• Há ações ou tarefas nas quais se identificou complementariedade 

entre Secretaria e regional? O que é necessário ajustar para que 
possam ser executadas de maneira mais integrada?

3. ENCAMINHAMENTOS DA RGI2 E ADEQUAÇÕES NO 
PLANO DE AÇÃO (90 MIN)

monitoramento dos Processos Cruciais é a definição de uma 
periodicidade (semanal ou quinzenal, por exemplo) e de um 
responsável por realizá-lo no intervalo entre as RT e RGI. Esse 
encaminhamento é fundamental para que essa questão passe a 
incorporar as rotinas da regional em relação ao JF, para além das RT
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Propósito
Definir os encaminhamentos para comunicar o desdobramento das 

ações da regional, verificando implicações para outras áreas e escolas. 

Dinâmica
Promover uma discussão com os participantes sobre a 

comunicação e o desdobramento das ações do Plano.  

Instrumentos
• Slides referentes à comunicação e ao desdobramento das ações
• Plano de Ação da regional exportado do SGP
• Síntese das adequações discutidas no tópico anterior 

Roteiro
Revise, com o grupo, as ações do Plano. Para cada uma, repita os 

dois procedimentos a seguir: 
1. Organização da comunicação: enfatize ao grupo a importância 

de divulgar para todas as áreas da regional (e para outros órgãos 
e áreas externas a ela) que estejam envolvidas na execução das 
ações. 

 Promova uma discussão para cada ação do Plano, com base nas 
seguintes questões:
• Quais são as áreas envolvidas na execução da ação? 
• Que tipo de encaminhamento deve ser dado para comunicar 

a cada área envolvida a necessidade de sua participação na 
execução da ação?
- Tais encaminhamentos já estão previstos como tarefas na 

própria ação? O que é necessário complementar?
- Quais são as áreas externas à regional (outras secretarias do 

estado, órgãos municipais, órgãos federais etc.) que precisam 
ter conhecimento da ação?

- Que tipo de encaminhamento deve ser dado para comunicar 
a outras áreas externas à regional a necessidade de sua 
participação?

4. COMUNICAÇÃO E DESDOBRAMENTO DAS AÇÕES DA 
REGIONAL (90 MIN)

3. Consolidação: faça junto ao grupo uma síntese da discussão, 
repassando ação por ação do Plano da regional:

• Anotem informações relativas às ações atuais que precisarão ser 
alteradas

• Elaborem mapas de ação para as novas ações a serem incorporadas 
no Plano (utilizar cópias do formulário PLANEJAMENTO-RT 
Regional-06)

• Registrem no SGP as adequações realizadas
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5. CICLO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E TAREFAS 
(120 MIN)

Propósito
Instituir o acompanhamento das ações e das tarefas na rotina 

da equipe da regional e destacar que isso possibilita a coleta de 
evidências, o que permite estabelecer medidas no tempo necessário, a 
fim de não comprometer os resultados esperados.

Dinâmica
Apresentar o ciclo de acompanhamento de ações e tarefas e os 

painéis de monitoramento das tarefas. 

Instrumentos
• Slides referentes ao ciclo de acompanhamento de ações e tarefas
• Telas do SGP referentes ao painel de monitoramento das tarefas

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: apresente a definição do ciclo de 

acompanhamento de ações e tarefas, a importância das evidências e 
cada processo que o compõe. Essa informação pode ser encontrada 
tanto no PPT como na seção de conceitos básicos deste roteiro

2. Desdobramento: retome com o grupo o desdobramento de cada 
ação em suas tarefas e os respectivos responsáveis. 

 As questões a seguir podem orientar essa discussão:
• Os responsáveis pelas tarefas da ação estão cientes de seus 

compromissos para executá-las? Houve alguma troca na equipe 
que implica a mudança de responsável por alguma tarefa?

• É necessário o desdobramento de alguma tarefa com 
responsáveis ou áreas que ainda não foram considerados?

• Quais tarefas têm, nos cronogramas, prazos definidos para 
início e término logo nas próximas semanas? Como serão 
executadas?

 Anote a síntese da discussão e possíveis encaminhamentos no 
quadro de registro analítico impresso que, posteriormente, deve 
ser inserido no SGP, conforme orientações deste roteiro, descritas 
na seção “Após a Reunião”.  
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DICA

Como as ações da regional devem estar no início de seu 
cronograma de execução, ainda não é possível realizar um ciclo 
de acompanhamento com o grupo. Por isso, discuta com os 
participantes sobre os fóruns nos quais poderá ser feita, durante 
a etapa de Execução, a construção coletiva e as conversas 
informais. Sugere-se também que o grupo faça um exercício 
fictício de feedback para facilitar a compreensão e a apropriação 
da técnica.

2. Em seguida, apresente ao grupo o painel de monitoramento das 
tarefas. Mostre aos participantes que, para cada uma, há uma data 
de início e uma data de término, propostas na elaboração do Plano, 
além de campos para o registro do início e do término efetivos. 

 Destaque os possíveis status, conforme as datas de início e de 
término de cada tarefa:

• Não iniciada: as datas de início e de término previstas para a 
tarefa já passaram e o início ainda não foi registrado. No painel 
de monitoramento e nos gráficos da Smar, essas tarefas serão 
destacadas em vermelho, pois se trata do caso mais crítico em 
relação ao cronograma do Plano de Ação

• Atrasada: a data de início prevista para a tarefa já passou e não 
foi registrada, mas a data de término ainda não chegou. No painel 
de monitoramento e nos gráficos da Smar, essas tarefas serão 
destacadas em amarelo, pois, se não forem iniciadas brevemente, 
poderão colocar a ação em risco

• Em andamento: a data de início prevista para a tarefa já passou, 
mas não a data de término, e o início foi registrado. No painel 
de monitoramento e nos gráficos da Smar, essas tarefas serão 
destacadas em cinza, indicando neutralidade, pois, caso sejam 
concluídas no prazo, não prejudicarão o cronograma da ação a que 
se referem

• Concluída em atraso: as datas de início e de término previstas para 
a tarefa passaram, mas ela já foi concluída com data de término 
registrada posterior à prevista. No painel de monitoramento e nos 
gráficos da Smar, essas tarefas serão destacadas em verde-claro, pois, 
apesar de terem atrasado, já não oferecem mais risco ao cronograma 
da ação a que se referem

• Concluída no prazo previsto: as datas de início e de término 
previstas para a tarefa já passaram, e a tarefa foi concluída dentro do 
tempo. No painel de monitoramento e nos gráficos da Smar, essas 
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Propósito
Instituir o monitoramento dos indicadores estruturantes na rotina 

da equipe da regional e definir possíveis encaminhamentos para os 
problemas identificados na análise.

Dinâmica
Apresentar o painel de indicadores estruturantes da regional 

e promover uma discussão sobre o andamento deles e possíveis 
encaminhamentos para dar suporte às escolas.

Instrumentos
• Slides referentes à análise dos indicadores estruturantes da regional
• Telas do SGP referentes ao painel de indicadores estruturantes da 

regional

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: explique aos participantes a 

definição dos indicadores estruturantes da regional e, em seguida, 
mostre o painel, sinalizando as escolas que devem receber a visita de 
apoio institucional. Reforce com o grupo que essas escolas passarão 
a aumentar o valor do indicador estruturante da regional

6. ANÁLISE DOS INDICADORES ESTRUTURANTES DA 
REGIONAL (90 MIN)

tarefas serão destacadas em verde-escuro, indicando cumprimento 
adequado do cronograma da ação a que se referem

3. Discussão e encaminhamentos: promova uma discussão sobre a 
importância de registrar regularmente os inícios e os términos das 
tarefas que acontecem em cada período. Para isso, será necessário 
definir:
• A periodicidade da atualização do início e do término das tarefas 

(se semanal ou quinzenalmente, por exemplo)
• O responsável por fazer essa atualização no período estabelecido. 

Essa pessoa precisará ser informada por todos os responsáveis 
por tarefas, para que possa fazer esse registro

 Anote a síntese da discussão e os possíveis encaminhamentos no 
quadro de registro analítico impresso que, posteriormente, deve ser 
inserido no SGP, conforme orientações deste roteiro, descritas na 
seção “Após a Reunião”.
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7. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos gerados 
na reunião e considerados para a próxima RT. Para isso, podem ser 
respondidas as seguintes questões:

• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 
participante?

• Quais pontos precisarão ser retomados na próxima RT?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes para a regional?

DICA

O registro da visita de apoio institucional deve ser feito no 
SGP por meio do agendamento e da ata da visita, na mesma 
pauta em que o profissional de ACG insere as informações das 
visitas técnicas.

2. Análise e discussão: coloque em pauta uma escola que receberá 
a visita de apoio institucional e promova uma discussão entre os 
participantes, norteada pelas seguintes questões: 
• Há algo diferente no contexto da escola, no ano atual, que possa 

justificar um aumento na infrequência dos estudantes?
• O que pode explicar a frequência dos estudantes nos níveis 

em que está atualmente? O que a regional pode fazer para dar 
suporte à escola?

• Quais informações sobre a escola a regional ainda não tem e 
precisaria ter? O que é importante saber antes de realizar a visita 
de apoio institucional?

 Se houver mais escolas que precisam receber a visita, repita as 
questões para analisar a situação. 

3. Decisão e encaminhamentos: com o grupo, faça um resumo dos 
encaminhamentos levantados na análise e na discussão, definindo 
os prazos e os responsáveis, para compor o registro analítico. 
Proponha ao grupo que um dos presentes elabore uma pauta de 
visita de apoio institucional a cada escola, adequando a abordagem, 
de acordo com as dificuldades intrínsecas da unidade



110

8. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e outras informações mais gerais, em relação à logística e 
análise da reunião, que devem ser descritas no relatório. A conversa 
terá de ser orientada pelas questões a seguir:

• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os 
produtos gerados?

• O conteúdo foi bem compreendido pelos participantes? Se não, 
por quê?

• O que a Secretaria precisa fazer para a próxima RT e RGI ficou 
claro e foi bem aceito? 

• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de base para a próxima reunião. 

REGISTRO ANALÍTICO 

APÓS A REUNIÃO
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA 
A REUNIÃO DE TRABALHO 4  

(RT4) – REGIONAL 

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  6
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Na RT4, a equipe da regional responsável pelo Jovem de Futuro 
(JF) inicia a implementação da etapa de Execução do Circuito de 
Gestão. Além de colocar em prática o que foi planejado, considerando 
os ajustes combinados na RGI2, a equipe continua monitorando 
os Processos Cruciais. A Execução do Plano de Ação depende da 
persistência e do entendimento conjunto de que é preciso agregar 
esforços para concretizar o que foi pensado, cuidando para que o 
caminho traçado produza resultados de aprendizagem. Dessa forma, 
todos os envolvidos precisam ter clareza de seus papéis e daquilo que 
precisa ser executado. 

Para isso, nesta reunião, serão compartilhados os encaminhamentos 
e as principais discussões da RGI2 em relação à articulação e à 
convergência entre os planos das regionais e da Secretaria, de modo 
a serem feitas as adequações necessárias com o intuito de alcançar as 
metas. Também serão introduzidos os indicadores estruturantes da 
regional, decorrentes da mesma coleta de dados realizada nas escolas, 
mas construídos por meio de processos e com finalidades distintas.

1. Estrutura geral da RT4 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Monitoramento dos Processos Cruciais

3. Encaminhamentos da RGI2 e adequações no Plano de Ação

4. Comunicação e desdobramento das ações da regional

5. Ciclo de acompanhamento de ações e tarefas

6. Análise dos indicadores estruturantes da regional

7. Síntese dos encaminhamentos

8. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO 

Na Reunião de Trabalho 4, a equipe da regional responsável pelo 
JF revisa seu Plano de Ação e faz as adequações necessárias, com o 
objetivo de atender a alguma necessidade não prevista, a fim de não 
prejudicar a realização da ação, sua qualidade ou os resultados que se 
pretendem alcançar.

É possível identificar a necessidade dessas adequações por meio 
do diálogo constante com as demais instâncias do sistema de 
ensino, do monitoramento dos Processos Cruciais e da Execução 
do Plano de Ação. No caso da RT4, serão analisados e discutidos os 
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encaminhamentos combinados na RGI2 e as decisões para atender às 
demandas das escolas, que envolvem os responsáveis competentes, no 
âmbito da Secretaria, para a realização de determinadas ações.

Como em todas as reuniões de trabalho, serão monitorados dois 
Processos Cruciais: visitas técnicas (VT) e indicadores estruturantes 
das escolas, para identificar os problemas e as ações que podem ser 
realizadas no âmbito da regional. Nesta RT4, serão apresentados os 
indicadores estruturantes da regional, que apontam o percentual 
de escolas sob sua jurisdição contempladas com a visita de apoio 
institucional da regional entre aquelas que precisavam receber essa 
visita (todas que apresentam problemas graves de realização das aulas 
e de frequência dos estudantes devem receber uma visita de apoio).

Por fim, será discutido o ciclo de acompanhamento de ações 
e tarefas, um monitoramento estruturado da Execução do Plano 
da regional, que possibilita a coleta de evidências e permite o 
desenvolvimento de medidas imediatas, com o intuito de não 
comprometer os resultados esperados.

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.> 
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Na RT5, a equipe da regional responsável pelo Jovem de Futuro 
(JF) prepara a equipe de profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão 
(ACG) para a Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados 
(Smar), a Reunião de Boas Práticas (RBP) e a etapa de Correção de 
Rotas, a serem realizadas com as escolas. 

A Smar deve acontecer de maneira progressiva na rede estadual, 
iniciando nas escolas por meio das visitas técnicas (N1), sucedidas de 
Reuniões de Trabalho (RT) no nível da regional (N2), que as preparam 
para realizar uma Reunião de Gestão Integrada (RGI) com a equipe 
da Secretaria (N3). Esta, por sua vez, sintetiza todo o conteúdo gerado 
nesse processo em uma RT com o secretário de Educação (N4).

A Smar não deve ser considerada uma etapa isolada na escola, nem 
uma etapa final do Circuito de Gestão, mas sim como o início de um 
amplo processo, cujo produto, após a Correção de Rotas, será o Plano 
de Ação de cada escola, mais adequado ao alcance das metas e à sua 
capacidade de execução.

Portanto, na RT5, a equipe da regional, com a participação de todos 
os profissionais de ACG de sua unidade, analisa cuidadosamente a 
avaliação geral das escolas, define a data e se prepara para a condução 
da RBP, incluindo a preparação necessária para atingir os resultados 
esperados. 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 5 
(RT5) – EXECUÇÃO

• Avaliar cada escola em relação à Execução dos Planos de Ação e aos 
resultados dos indicadores estruturantes da escola

• Programar e planejar a Reunião de Boas Práticas (RBP) com os 
gestores escolares

• Validar as Escolas em Destaque que farão as apresentações na RBP

OBJETIVOS 
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Participam da reunião a equipe da regional responsável pelo Jovem 
de Futuro e toda a equipe de profissionais de ACG.

PÚBLICO-ALVO

Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 
(SGP).

PRODUTO DA REUNIÃO

CONCEITOS BÁSICOS

SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (SMAR)

Após a etapa de Execução dos Planos de Ação, este é um momento 
de balanço no Circuito de Gestão nos âmbitos das escolas (N1), das 
regionais (N2) e da Secretaria (N3 e N4).

Na N1 da Smar, a escola analisa a execução dos Processos Cruciais 
do Circuito de Gestão, avalia a realização das ações e das respectivas 
tarefas e é estimulada a inferir, em síntese, o quanto tudo o que foi 
realizado até o momento da Smar está na direção de atingir a meta. É 
apresentada também uma avaliação geral da escola, feita com base no 
cruzamento entre o nível de execução das ações e os resultados dos 
indicadores estruturantes.

AVALIAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS

Durante a Smar, as escolas verificam em qual dos quadrantes do 
gráfico de perfis do Jovem de Futuro estão posicionadas. Esses 
quadrantes são gerados de uma combinação entre o Indicador de 
Resultados e o Indicador de Execução do JF.
• Indicador de Resultados: será mais alto quanto maior for o 

percentual de semanas em que os indicadores estruturantes 
são coletados, de aulas dadas por professores, de frequência dos 
estudantes e, por último, o percentual de estudantes com rendimento 
escolar suficiente para a aprovação. Neste caso, em um bom 
resultado, a escola aparecerá mais acima no gráfico

• Preparar a equipe de profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão 
(ACG) para realizar as reuniões de N1 da Smar com as escolas, 
munindo-a de informações provenientes dos objetivos citados 
anteriormente
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PERFIS DAS ESCOLAS NO JF

Com base na combinação do Indicador de Resultados com o 
Indicador de Execução, a escola será enquadrada em um dos três 
perfis de escolas no JF. É importante destacar que o perfil pode 
mudar de uma Smar para outra, conforme seu desempenho em cada 
período analisado.
• Escolas em Destaque: são aquelas que apresentam Indicador 

de Resultados e Indicador de Execução igual ou acima de 50%, 
dependendo da média estadual em cada Smar. No gráfico, estão 
no quadrante superior direito e têm a responsabilidade de 
compartilhar, com outras escolas, as boas práticas que adotaram 
no alcance de resultados e no cumprimento da execução prevista. 
Duas ou três das Escolas em Destaque devem ser selecionadas 
pela regional para fazer uma apresentação na primeira parte da 
RBP. Essa escolha é uma prerrogativa da regional, que precisa, 
inclusive, definir os critérios para fazê-la (entre as escolas que 
figuram no quadrante “Em Destaque”)

• Escolas em Andamento: são aquelas que apresentam Indicador 
de Resultados abaixo de 50% ou da média estadual em cada Smar, 
mas Indicador de Execução acima de 50% ou da média estadual 
em cada Smar. No gráfico, estão no quadrante inferior direito. 
Essas escolas estão executando seus Planos como o planejado, 
mas não estão melhorando seus indicadores estruturantes. Nesse 
contexto, precisam identificar problemas que impedem a melhoria 
dos resultados e, assim, ajustar seus planos

•  Escolas em Apoio Intensivo: são aquelas que apresentam 
Indicador de Execução abaixo de 50% ou da média estadual em 
cada Smar. No gráfico, estão localizadas nos quadrantes superior e 
inferior esquerdos. Essas escolas não estão realizando suas tarefas 
no prazo, nem conseguindo entregar os produtos previstos. Nesse 
contexto, precisam identificar quais são as principais barreiras 
que estão impedindo a execução de seus Planos de Ação

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS (RBP) E 
CORREÇÃO DE ROTAS

Se, de um lado, a Smar representa o fechamento de um primeiro 
ciclo da Execução, de outro, representa um primeiro momento de 
preparação para a etapa de Correção de Rotas, na qual a escola revisa 
seu Plano de Ação.

• Indicador de Execução: será mais alto quanto maior for o percentual 
de tarefas concluídas, concluídas com atraso ou em andamento, 
bem como o percentual médio de entrega dos produtos previstos. 
Neste caso, a escola deverá se encontrar mais à direita do gráfico.
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• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 
implementação das etapas em outras instâncias), considerando 
particularmente que deve ser anterior a qualquer visita técnica para 
realização da N1 da Smar nas escolas da regional

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de uma 
semana, para garantir a presença de todos os profissionais de ACG

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando o 
documento Contextualização para a RT5 (Anexo 7)

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião
• Reservar uma sala que comporte o número de participantes previstos 
• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Avalie se a duração das 
atividades está adequada ao contexto da regional

•  Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 
adaptar ou incluir algum conteúdo, considerando o contexto da 
regional

CHECKLIST

Entre a Smar e a Correção de Rotas, no entanto, a regional promove 
um encontro com os gestores das escolas sob sua jurisdição para 
que possam compartilhar, de maneira estruturada, suas melhores 
experiências no Circuito de Gestão. Esse encontro consiste na Reunião 
de Boas Práticas (RBP) que, basicamente, tem sua pauta organizada 
em duas partes:
• A primeira é dedicada à apresentação das unidades consideradas 

Escolas em Destaque, que detêm os melhores resultados na etapa 
de Execução

• Na segunda, todos os gestores interagem em mesas de discussões 
temáticas, com intensa troca de informações para gerar repertório à 
Correção de Rotas

Deve-se, portanto, pensar em Smar, RBP e Correção de Rotas de 
maneira integrada, conectadas pelo propósito de detectar o que 
está caminhando bem e o que não está, encontrar soluções para os 
problemas identificados e fazer os ajustes necessários no Plano de 
Ação. Por meio dessa dinâmica, espera-se que o próximo ciclo de 
Execução seja sempre melhor do que o anterior, a fim de atingir as 
metas da escola.

ANTES DA REUNIÃO
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LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Levantar as informações sobre a avaliação geral de todas as escolas 
da regional.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique as informações que constam do arquivo 
de contextualização da RT.

1. Estrutura geral da RT5 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Visão geral sobre a Smar N1, a RBP e a Correção de Rotas nas 
escolas

3. Preparação para a Smar N1 com as escolas

4. Preparação para a RBP 

5. Conceitos relacionados à Correção de Rotas nas escolas

6. Síntese dos encaminhamentos

7. Avaliação da reunião

AGENDA

1. ESTRUTURA GERAL DA RT5 E ETAPAS E INTERAÇÕES DO 
CIRCUITO DE GESTÃO (20 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da RT – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos –, situar a Smar no 
Circuito de Gestão, retomando a interação entre seus níveis, definir 
responsáveis pelo preenchimento do registro analítico e pelo controle 
do tempo. Esta primeira parte da reunião possibilitará alinhar as 
expectativas dos participantes e otimizará o uso do tempo.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

DURANTE A REUNIÃO
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2. VISÃO GERAL SOBRE A SMAR N1, A RBP E A CORREÇÃO 
DE ROTAS NAS ESCOLAS (30 MIN)

Propósito
Apresentar a Smar N1, a RBP e a Correção de Rotas na escola e 

destacar como estão integradas no sentido de conduzir os gestores 
para um próximo ciclo de Execução mais efetivo do que o anterior.

Dinâmica
Apresentação expositiva dos slides sobre as três etapas (Smar N1, 

RBP e Correção de Rotas na escola).

Instrumentos
Slides referentes às etapas de Smar N1, RBP e Correção de Rotas na 

escola.

Roteiro
Mostre os slides descritivos de cada etapa, enfatizando o que se 

espera da escola em cada uma delas.
1. Para a Smar N1, explique as duas partes da visita técnica: a primeira, 

voltada à análise dos Processos Cruciais; e a segunda, à avaliação 
geral da escola 

2. Apresente a Reunião de Boas Práticas, destacando como cada escola 
deve se preparar para o encontro, em razão de sua avaliação geral

3. Apresente a Correção de Rotas na escola, destacando como os 
encaminhamentos da Smar N1 e da RBP servirão de base para cada 
unidade escolar realizar essa etapa 

3. PREPARAÇÃO PARA A SMAR N1 COM AS ESCOLAS 
(60 MIN)

Propósito
Preparar a equipe de profissionais de ACG para a realização da Smar 

N1 nas escolas que acompanham.  
 

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos da reunião e 

às etapas e interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente os objetivos da RT5 e, com base no slide da agenda, 

explique sucintamente a dinâmica da reunião
2. Defina responsáveis pelo preenchimento do registro analítico e pelo 

controle do tempo
3. Com base no infográfico que relaciona as etapas às interações do 

Circuito de Gestão, destaque as demais reuniões da Smar (N2, N3 e 
N4) que ocorrem nas regionais e na Secretaria
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Dinâmica
Conduzir uma dinâmica de preparação para a Smar N1, baseada 

em uma escola-exemplo e apresentar as avaliações gerais de todas as 
escolas da regional.

Instrumentos
• Slides referentes à preparação da Smar com as escolas e visita técnica 
de Smar N1 dos profissionais de ACG

• Telas do SGP com a avaliação geral das escolas

Roteiro
1. Apropriação pelos participantes: com base nos slides referentes 

à VT de Smar N1, abra com o grupo o SGP. Escolha uma escola-
exemplo e insira as informações para a Smar N1 dessa unidade

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
norteada pelas questões a seguir: 
• Há dúvidas em relação a algum gráfico ou alguma informação do 

material?
• Como deve ser a abordagem na escola para a análise dos 

Processos Cruciais e para a avaliação geral? 
• O que é importante destacar para as Escolas em Apoio Intensivo, 

em Alinhamento e em Destaque?
3. Consolidação: abra o quadro com a distribuição de todas as escolas 

nos quadrantes e discuta com o grupo:
• Eventuais incoerências nas posições das escolas e os fatores que 

podem explicá-las
• As Escolas em Destaque que devem ser convidadas para 

apresentar resultados na RBP
• Justificativas em relação aos índices das Escolas em Alinhamento 

e em Apoio Intensivo e aspectos que devem ser pontuados 
durante a visita de N1

4. PREPARAÇÃO PARA A RBP (40 MIN)

Propósito
Preparar a RBP para que o convite e as informações sobre o encontro 

possam ser compartilhados com as escolas na ocasião das VT de Smar 
N1.

Dinâmica
Apresentação da dinâmica da RBP, seguida de discussão para definir 

os detalhes operacionais e logísticos do encontro.

Instrumentos
Slides referentes à preparação para a RBP.
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5. CONCEITOS RELACIONADOS À CORREÇÃO 
DE ROTAS NAS ESCOLAS (40 MIN)

Propósito 
Alinhar com o grupo de profissionais de ACG o que será feito na 

etapa de Correção de Rotas nas escolas, a fim de consolidar uma visão 
integrada com a Smar N1 e a RBP.

Dinâmica
Apresentar slides referentes à Correção de Rotas nas escolas.

Instrumentos
Slides referentes à Correção de Rotas nas escolas.

Roteiro
Mostre os slides referentes à Correção de Rotas nas escolas, 

destacando:
• O conceito de ações de redirecionamento, que serão elaboradas para 
resolver problemas relacionados aos Processos Cruciais do Circuito 
de Gestão 

• A importância de a escola fazer registros adequados na Smar N1 e na 
RBP, em razão do uso dessas informações na Correção de Rotas

• O conceito de revisão do Plano, explicando que a Correção de Rotas 
é o momento adequado e específico para alterar, criar ou cancelar 
ações, tarefas e quaisquer outras alterações que se mostrarem 
necessárias durante a Smar e a RBP

• Que a Correção de Rotas não pode ser uma nova etapa de 
Planejamento, mas sim uma fase de ajustes nas ações existentes. 
Formalmente, a escola pode excluir uma ação, modificá-la ou até criar 
uma nova, mas as intervenções no Plano não podem ser banalizadas. 
Isto porque, na etapa de Planejamento, além de uma análise mais 
aprofundada, a elaboração contou com a participação de diferentes 
grupos da unidade, o que não será possível na Correção de Rotas

Roteiro
Mostre os slides com definições, agenda, premissas e temas das 

mesas de discussão da RBP, destacando:
• O que deve acontecer e o modo como a regional precisa se preparar 
para cumprir a agenda em cada momento

• As premissas da RBP a serem enfatizadas com as escolas na Smar N1, 
com o objetivo de evitar equívocos, como “escola boa x escola ruim”

• Os temas e as questões de discussão que evidenciam elementos 
sobre os quais cada escola pode aprender e compartilhar experiências

• As definições do grupo a respeito de data, horário e local da RBP, para 
que as escolas possam ser convidadas
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6. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos 
gerados na reunião e considerados para a próxima RT. Para isso, 
podem ser respondidas as seguintes questões:
• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 
participante?

• Quais pontos precisarão ser retomados na próxima RT?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes para a 
regional?

7. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e outras informações mais gerais em relação à logística e 
análise da reunião, que devem ser descritas no relatório. A conversa 
poderá ser norteada pelas questões a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os produtos 
gerados?

• O conteúdo foi bem compreendido pelos participantes? Se não, por 
quê?

• O que a Secretaria precisa fazer para a próxima RT e RGI ficou claro e 
foi bem aceito? 

• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

REGISTRO ANALÍTICO 

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de base para a próxima 
reunião. 

APÓS A REUNIÃO
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA A 
REUNIÃO DE TRABALHO 5  

(RT5) – REGIONAL

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  7

Na RT4, a equipe da regional iniciou a implementação da etapa 
de Execução do Circuito de Gestão, colocando em prática o que foi 
planejado, e continuou monitorando os Processos Cruciais.

Na Reunião de Trabalho 5, a regional deve preparar a equipe 
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1. Estrutura geral da RT5 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Visão geral sobre a Smar N1, a RBP e a Correção de Rotas nas 
escolas

3. Preparação para Smar N1 com as escolas

4. Preparação para RBP 

5. Conceitos relacionados à Correção de Rotas nas escolas

6. Síntese dos encaminhamentos

7. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO

Na Reunião de Trabalho 5, a equipe da regional reúne-se com os 
profissionais de ACG com o objetivo de prepará-los para a condução 
das visitas técnicas de Smar N1 nas escolas e para sua participação 
como agentes na Reunião de Boas Práticas (RBP).

Nesta reunião, também será analisado o painel de avaliação geral 
das escolas, que as categoriza em três perfis: Escolas em Destaque, 
Escolas em Alinhamento e Escolas em Apoio Intensivo, de acordo 
com o Indicador de Execução (que é composto do percentual 
de tarefas concluídas, tarefas concluídas com atraso e tarefas em 
andamento, bem como do percentual médio de produtos entregues) e 
o Indicador de Resultados (que é composto de aulas dadas, frequência 
dos estudantes, semanas em que os indicadores estruturantes são 
coletados e percentual de estudantes com notas suficientes para 
aprovação). O objetivo é compreender a posição de cada escola e ter 
um posicionamento da regional em relação ao perfil de cada uma.

de profissionais de ACG para a Sistemática de Monitoramento e 
Avaliação de Resultados (Smar), a Reunião de Boas Práticas (RBP) e a 
etapa de Correção de Rotas, a serem realizadas com as escolas. 

Portanto, na RT5, a equipe da regional, com a participação de todos 
os profissionais de ACG de sua unidade, analisa cuidadosamente a 
avaliação geral das escolas, define a data e se prepara para a condução 
da RBP a fim de atingir os resultados esperados. 
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Cada escola terá um tipo de atuação na RBP, dependendo do 
quadrante em que figura nesta Smar. Para isso, os profissionais de 
ACG precisarão orientá-la nas VT de Smar. Esta RT tem o objetivo 
de estabelecer os alinhamentos necessários para que esse trabalho 
seja feito.

Por fim, será discutido quantas Escolas em Destaque vão 
apresentar suas experiências na primeira parte da RBP e os critérios 
para essa seleção.

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.> 





MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO DE 

RESULTADOS



128



 129

A reunião N2 da Smar corresponde à realização, na regional, 
da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados 
(Smar). Esta etapa é um momento de balanço do que foi feito, 
de avaliar se as ações aproximaram ou distanciaram a regional 
de sua meta. Todas as instâncias realizam esta etapa de modo 
encadeado, a fim de analisar seus respectivos resultados.

A Smar deve acontecer de maneira progressiva na rede 
estadual, iniciando nas escolas, por meio de visitas técnicas 
(N1), sucedidas de Reuniões de Trabalho (RT) no nível da 
regional (N2), que as preparam para realizar uma Reunião de 
Gestão Integrada (RGI) com a equipe da Secretaria (N3). Esta, 
por sua vez, sintetiza todo o conteúdo gerado nesse processo 
em uma RT, juntamente com o secretário de Educação (N4).

Na reunião N2 da Smar, além de fazer as análises necessárias, 
a regional se prepara para participar da N3, juntamente com a 
equipe da Secretaria, realizando a devolutiva sobre as demandas 
e as questões relativas às escolas, cujos encaminhamentos 
foram promovidos pela regional diretamente.

•  Compartilhar a reunião N1 realizada em cada escola
• Avaliar o andamento das ações da regional e das escolas
• Resumir as principais realizações, questões e demandas a serem 

compartilhadas na N3 com a Secretaria para a composição do 
Boletim Informativo

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO N2  DA REGIONAL  
– SMAR
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• Formulários da N2 da Smar preenchidos
• Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 

(SGP)

PRODUTOS DA REUNIÃO

CONCEITOS BÁSICOS
BOLETIM INFORMATIVO DA SMAR

A integração da Smar entre instâncias (escolas, regionais e 
Secretaria) acontece em duas direções:
• Uma delas diz respeito ao encadeamento das reuniões da escola 

para a Secretaria: N1N2N3N4. A avaliação acontece 
primeiramente nas escolas durante a N1, momento em que também 
é feito o levantamento de questões e demandas que alimentam 
as reuniões das regionais durante a N2; as sínteses dessa última 
são compartilhadas com a Secretaria na N3, com o objetivo de 
posteriormente informar sobre o panorama do estado ao secretário 
de Educação na N4

• A outra corresponde ao movimento de devolutiva das informações, 
no sentido inverso: da Secretaria para a escola. Dessa forma, a 
Secretaria informa as regionais que, por sua vez, devem informar as 
escolas sobre o balanço realizado

O Boletim Informativo da Smar, elaborado a partir da sequência de 
reuniões N1N2N3N4, é o instrumento utilizado para realizar essa 
devolutiva da Secretaria para a escola. Ou seja, é durante a Smar que 
serão levantadas as principais realizações, demandas e questões de 
cada instância:
• Pelos profissionais de ACG na N1, que resumem e levam as 

informações para a N2
• Pelos gestores regionais na N2, que resumem e levam as informações 

para a N3
• Pela equipe responsável pelo JF na Secretaria, que resume e leva as 

informações para a N4

Os tópicos discutidos em cada reunião (N1, N2 e N3), que deverão 
ser resumidos e incluídos no Boletim Informativo, podem abranger 
dois tipos de informação:
• Realizações a serem compartilhadas: referem-se à descrição de 

Participam da reunião a equipe da regional responsável pelo Jovem 
de Futuro (JF) e toda a equipe de profissionais de Apoio ao Circuito de 
Gestão (ACG).

PÚBLICO-ALVO
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ações realizadas ou em andamento nas escolas, na regional ou na 
Secretaria, acerca das quais os participantes identifiquem evidências 
de bons resultados. Podem também ser incluídas iniciativas, novas 
formas de organização ou de execução dos Processos Cruciais que 
estejam evidenciando efeitos mobilizadores do Circuito de Gestão

• Questões ou demandas apresentadas: referem-se à descrição de 
dúvidas ou definições que tenham surgido durante a Execução do 
Circuito de Gestão, bem como de demandas importantes para o 
alcance das metas, especialmente aquelas relacionadas a decisões 
que podem ser tomadas no nível da Secretaria. Ainda que nem todas 
as demandas sejam atendidas, o grupo, ao resumi-las e formalizá-las 
para compartilhamento na N3 e, possivelmente, apresentação ao 
secretário na N4, favorece que a regional e as escolas tenham um 
retorno sobre os pontos apresentados

Na N4, o secretário de Educação, com a equipe responsável 
pelo JF na Secretaria, constrói seu parecer sobre as realizações, 
contemplando suas recomendações para a Correção de 
Rotas, e define os encaminhamentos e as correspondentes 
devolutivas para as demandas e questões levantadas. Essas 
informações concluem o Boletim Informativo da Smar do 
estado, que estará finalizado e poderá ser comunicado às 
regionais e escolas, seguindo orientações dadas na RT6.

O boletim deve conter recomendações específicas para a Correção 
de Rotas de cada escola e regional, bem como a devolutiva sobre as 
demandas e as questões cujos encaminhamentos foram dados pela 
regional diretamente.

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS (RBP) ENTRE
 A SECRETARIA E AS REGIONAIS

Antes da RT7 sobre a Correção de Rotas, a Secretaria promove um 
encontro entre os gestores regionais para que possam compartilhar, 
de maneira estruturada, suas melhores experiências no Circuito de 
Gestão. Esse encontro corresponde à Reunião de Boas Práticas (RBP) 
que, basicamente, tem sua pauta organizada em três partes:
• A primeira é dedicada ao levantamento de boas práticas entre os 

gestores regionais, orientado por temas propostos em mesas de 
discussão

• A segunda tem como finalidade a síntese das boas práticas 
levantadas na primeira parte, que devem ser sistematizadas a fim de 
gerar contribuições importantes para a Correção de Rotas

• Na terceira parte, a Secretaria compartilha o Boletim Informativo da 
Smar do estado, consolidado na N4
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• Verificar a adequação da data (coerência com datas de 
implementação das reuniões em outras instâncias), considerando que 
a N2 deve ser anterior à N3 com a Secretaria e após a realização da 
N1 em cada escola

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de uma 
semana, para garantir a presença de todos os profissionais de ACG

• Solicitar aos profissionais de ACG que tragam para a reunião o Plano 
de Ação de cada escola sob sua responsabilidade e um resumo das 
informações da N1 dessas escolas (ata da reunião)

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando o 
documento Contextualização para a N2 (Anexo 8)

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião
• Reservar uma sala que comporte o número previsto de participantes 
• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Avalie se a duração das 
atividades está de acordo com o contexto da regional. 

• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 
adaptar ou incluir algum conteúdo, considerando o contexto da 
regional

CHECKLIST

• Levantar no SGP as informações sobre os Processos Cruciais 
consolidadas por regional

• Levantar no SGP as informações sobre o andamento das ações da 
regional e as tarefas correspondentes

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique as informações contidas no arquivo de 
contextualização da N2.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

ANTES DA REUNIÃO
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1. Estrutura geral da N2 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Consolidação da N1 e análise dos Planos de Ação das escolas

3. Análise e avaliação da regional

4. Preparação para a N3 e consolidação do Boletim Informativo 
da Smar

5. Síntese dos encaminhamentos

6. Avaliação da reunião

AGENDA

1. ESTRUTURA GERAL DA N2 E ETAPAS E INTERAÇÕES DO 
CIRCUITO DE GESTÃO (20 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da N2 – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos –, retomar 
a interação entre os níveis da Smar, definir responsáveis pelo 
preenchimento do registro analítico e pelo controle do tempo. Esta 
primeira parte da reunião possibilitará alinhar as expectativas dos 
participantes e otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deve apresentar os conteúdos 

de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos da reunião e 

às etapas e interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente os objetivos da N2 e, com base no slide da agenda, 

explique de forma sucinta a dinâmica da reunião
2. Em função da quantidade de escolas, combine com o grupo um 

tempo para a apresentação e a discussão das informações sobre 
cada uma, a serem feitas no tópico 2 da agenda. O ideal é que a 
discussão sobre as escolas ocorra em 75 minutos, para que restem 
ainda 15 minutos de síntese geral. Se a regional tiver muitas escolas, 
negocie a ampliação do tempo da N2 com o grupo

DURANTE A REUNIÃO
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2. CONSOLIDAÇÃO DA N1 E ANÁLISE DOS PLANOS DE 
AÇÃO DAS ESCOLAS (90 MIN)

Propósito
Consolidar informações, questões e demandas trazidas das reuniões 

de N1 pelos profissionais de ACG e realizar uma análise dos Planos de 
Ação das escolas, considerando a composição do Boletim Informativo 
e os encaminhamentos para a Correção de Rotas.

Dinâmica
Cada profissional de ACG deverá apresentar as informações das 

escolas sob sua responsabilidade. A partir daí o grupo terá de discutir 
sobre cada uma, a fim de elaborar posteriormente uma síntese das 
escolas da regional. 

Instrumentos
• Slides do PPT referentes à consolidação da N1 e à análise dos Planos 
de Ação das escolas

• Cópia do Plano de Ação e resumo da N1 de cada escola (solicitados 
aos profissionais de ACG)

• Cópias do formulário SMAR-N2 Regional-01 (quantidade suficiente 
para contemplar todas as escolas)

• Formulário SMAR-N2 Regional-02

Roteiro
1. Mostre os slides descritivos da dinâmica de apresentação de cada 

escola, destacando o formulário SMAR-N2 Regional-01 e o tempo 
disponível para os profissionais de ACG compartilharem as 
informações a respeito de cada uma.

 Durante a apresentação, o responsável pelo preenchimento dos 
formulários deverá escrever as informações necessárias nas 
respectivas colunas do formulário correspondente

2. Na ordem de apresentação escolhida, passe a palavra para cada 
profissional de ACG, solicitando que:

• Fale o nome da escola em questão e conte, resumidamente, como 
foi a N1 na escola 

• Leia as ações realizadas, comentando sua análise a respeito do 
que é necessário adequar no Plano de Ação

3. Defina responsáveis para o preenchimento do registro analítico e 
para o controle do tempo

4. Com base no infográfico que relaciona as etapas às interações do 
Circuito de Gestão, destaque as decorrências verticais da N2, ou seja, 
a N3 com a Secretaria e a N4 da Secretaria com o secretário
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3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA REGIONAL 
(75 MIN)

Propósito
Analisar as informações e realizar a avaliação da regional sobre as 

escolas, de maneira agregada, e o andamento do seu Plano de Ação.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar as 

informações, de maneira expositiva, intercalando com discussões 
sobre cada tópico.

Instrumentos
• Slides referentes à análise das informações e avaliação da regional
• Cópias do Plano de Ação da regional
• Telas do SGP referentes aos relatórios da Smar
• Formulários SMAR-N2 Regional-02, SMAR-N2 Regional-03, 
SMAR-N2 Regional-04 e SMAR-N2 Regional-05

Roteiro
O processo de análise e avaliação da regional está organizado em 

quatro partes:
1 - Processos Cruciais
2 - tarefas e produtos das escolas
3 - tarefas e produtos da regional
4 - síntese da avaliação do Plano de Ação da regional

Depois, convide os demais presentes a fazer recomendações para a 
Correção de Rotas de cada escola. Em consenso com o profissional de 
ACG responsável, registre o resumo delas no mesmo formulário. 

 Verifique se é necessário incluir algo sobre a escola na coluna 
“Sugestões para o Boletim Informativo”, compartilhadas pela regional 
na N3

3. Ao final das apresentações de todas as escolas, solicite ao 
responsável pelo preenchimento dos formulários que leia para 
o grupo os registros feitos na coluna “Sugestões para o Boletim 
Informativo para N3”. Organize as informações a serem inseridas 
no formulário SMAR-N2 Regional-02, discutindo e buscando 
consenso com o grupo em relação a:

• Como os itens inseridos na coluna de sugestões para o Boletim 
Informativo, do formulário SMAR-N2 Regional-01, podem ser 
agrupados em tópicos resumidos para a N3

• Realizações relacionadas ao tópico que podem ser compartilhadas 
na N3 (se houver)

• Questões e demandas relacionadas ao tópico que devem ser 
apresentadas na N3 (se houver)
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Após apresentar os slides referentes à dinâmica de análise e 
avaliação da regional, para as partes 1, 2 e 3, recomenda-se repetir três 
vezes o seguinte roteiro, um para cada parte:
1. Apropriação pelos participantes: abra no SGP o relatório referente à 

parte em discussão e convide a equipe a contribuir, compartilhando 
interpretações e questões sobre os dados apresentados

2. Análise e discussão: promova uma discussão entre os participantes, 
norteada pelas questões a seguir:
• Os dados do relatório indicam algum problema? Qual seria o 

principal problema?
• O problema se refere a escolas específicas, a todas as escolas da 

regional ou à regional? 
• Quais encaminhamentos podem ser dados aos problemas 

identificados?
3. Consolidação: faça uma síntese da discussão e peça ao responsável 

que a registre nos formulários SMAR-N2 Regional-03 e SMAR-N2 
Regional-04. Se houver algum tópico para ser levado para a N3, 
solicite o registro no formulário SMAR-N2 Regional-02

Finalizada a discussão das partes 1, 2 e 3, compartilhe o Plano de Ação 
da regional e conduza uma discussão com base no seguinte roteiro:

1. Apropriação pelos participantes: realize com o grupo uma breve 
leitura das ações, passando por descrições, produtos e resultados

2. Análise e discussão: promova uma discussão orientada pelas 
perguntas a seguir:

• Quais são as consequências das avaliações feitas nas partes 1, 2 e 3 
sobre as ações do Plano da regional?

• Há ações que estão com atrasos ou apresentando dificuldades na 
execução? Nesse caso, as ações estão adequadas e o problema 
está na execução ou há ações que precisam ser revistas?

• Houve algum fato novo desde o Planejamento que impacta em 
alguma ação?

3. Consolidação: faça uma síntese da discussão e registre no 
formulário SMAR-N2 Regional-05 os encaminhamentos para a 
Correção de Rotas da regional

4. PREPARAÇÃO PARA A N3 E CONSOLIDAÇÃO DO 
BOLETIM INFORMATIVO DA SMAR (30 MIN)

Propósito
Fazer uma síntese da N2 e revisar e consolidar as informações do 

Boletim Informativo da Smar, referentes à devolutiva de demandas e 
questões cujos encaminhamentos foram dados pela regional. Ambas 
serão compartilhadas e apresentadas pela regional na N3.
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Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá promover uma 

discussão entre os participantes e orientar a consolidação das 
informações para a N3.

Instrumentos
Formulários SMAR-N2 Regional-02, SMAR-N2 Regional-03, 

SMAR-N2 Regional-04 e SMAR-N2 Regional-05.

Roteiro
A regional deve preparar uma síntese da N2 para compartilhar na 

N3 que precisa constar no registro analítico da N2. Para além das 
informações que vão compor o Boletim Informativo, essa síntese tem 
de contemplar duas partes:
1. Um resumo da avaliação das escolas feita na N2 em relação à N1:

• Avaliação geral do Circuito de Gestão, na perspectiva da 
regional

• Principais direcionamentos para a Correção de Rotas nas escolas
2. Um resumo da avaliação da regional da N2:

• Avaliação geral do Circuito de Gestão na regional
• Principais direcionamentos para a Correção de Rotas

 Essa síntese deve se limitar a alguns tópicos, pois o tempo para 
o compartilhamento na N3 será curto. Além disso, a regional 
precisa considerar que, nesse tempo, também compartilhará as 
informações que consolidou para o Boletim Informativo, conforme 
síntese a ser feita com base nas orientações a seguir. Revise com 
os participantes os registros do formulário SMAR-N2 Regional-02, 
por meio dos seguintes questionamentos:

1. Há alguma realização, questão ou demanda a ser apresentada que 
é necessário incluir para cada tópico proposto?

2. Há outro tópico que a regional deseja compartilhar? Alguma 
realização, questão ou demanda? Caso positivo, qual é o tópico e o 
que é necessário incluir?

3. É possível resumir as informações de todos os tópicos 
apresentados? 

 
O grupo deve lembrar que cada regional terá um tempo restrito 

para apresentar as informações do Boletim Informativo da Smar.
Faça mais uma revisão dos registros do formulário SMAR-N2 

Regional-02 e realize a transcrição ou combine os encaminhamentos 
relacionados a ele, de modo a consolidar o conteúdo que será 
apresentado na N3. Essas informações também precisam ser 
inseridas no registro analítico da N2.
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Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de insumo para a próxima 
reunião.

REGISTRO ANALÍTICO 

6. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa e outras informações mais gerais, em relação à logística e 
análise da reunião, que devem ser descritas no relatório. A conversa 
deverá ser orientada pelas perguntas a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os produtos 

gerados?
• O conteúdo foi compreendido pelos participantes? Se não, por quê?
• O que a regional precisa fazer para a próxima RT e para a RGI ficou 

claro e foi bem aceito? 
• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

5. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se promover uma discussão entre os participantes para que, 
juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos gerados para 
a N3 e que devem constar no registro analítico. Para isso, podem ser 
respondidas as seguintes perguntas:
• Todas as questões pendentes trazidas da N1, referentes às escolas, 

têm encaminhamentos?
• Foram feitas as recomendações para a Correção de Rotas das 

escolas?
• Foram feitos os encaminhamentos para a Correção de Rotas da 

regional?
• Quais realizações ou questões e demandas precisarão ser 

apresentadas na N3 com a Secretaria?
• As informações do Boletim Informativo da Smar com as devolutivas 

da regional foram consolidadas pelos participantes?

APÓS A REUNIÃO
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DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o



 145

CONTEXTUALIZAÇÃO PARA  
A REUNIÃO N2 DA SMAR

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  8

A reunião N2 da Smar corresponde à realização, na regional, da 
Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados (Smar). 
Essa etapa é um momento de balanço do que foi feito, de modo que a 
regional deve analisar se as ações a aproximaram ou a distanciaram de 
sua meta. Assim, Secretaria, regionais e escolas realizam essa etapa de 
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1. Estrutura geral da N2 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Consolidação da N1 e análise dos Planos de Ação das escolas

3. Análise e avaliação da regional

4. Preparação para a N3 e consolidação do Boletim Informativo  
da Smar

5. Síntese dos encaminhamentos

6. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO

Para resumir, organizar e sistematizar as informações da Smar que 
precisam ser comunicadas entre as instâncias (Secretaria, regionais 
e escolas), elabora-se, coletivamente e ao longo de todo o processo, o 
Boletim Informativo.

O boletim é o instrumento utilizado para fazer essa devolutiva da 
Secretaria para a escola, construído durante a sequência de reuniões 
N1N2N3N4. Durante a Smar, serão levantadas as principais 
realizações, demandas e questões de cada instância:
• Pelos profissionais de apoio ao Circuito de Gestão (ACGs) na N1, 

que resumem e levam as informações para a N2
• Pelos gestores regionais na N2, que resumem e levam as 

informações para a N3
• Pela equipe responsável pelo Jovem de Futuro (JF) na Secretaria, 

que resume e leva as informações para a N4
Na N4, o secretário de Educação, juntamente com a equipe 

modo encadeado, avaliando os resultados obtidos.
A Smar tem de acontecer de maneira progressiva na rede estadual, 

iniciando nas escolas por meio de visitas técnicas específicas para 
essa finalidade (N1), sucedidas de Reuniões de Trabalho no nível da 
Regional (N2), que as preparam para realizar uma Reunião de Gestão 
Integrada com a equipe da Secretaria (N3). Esta, por sua vez, sintetiza 
todo o conteúdo gerado nesse processo em uma Reunião de Trabalho 
com o secretário de Educação (N4).

Na reunião N2 da Smar, além de fazer as análises necessárias, a 
regional também se prepara para participar da N3 juntamente com 
a equipe da Secretaria, realizando a devolutiva sobre as demandas 
e as questões relativas às escolas, cujos encaminhamentos foram 
promovidos pela regional diretamente. 
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responsável pelo JF na Secretaria, constrói seu parecer sobre as 
realizações, tendo em vista suas recomendações para a Correção 
de Rotas. Define também os encaminhamentos e correspondentes 
devolutivas para as demandas e questões levantadas. Essas 
informações completam o Boletim Informativo da Smar do Estado, 
que deverá estar concluído a fim de ser comunicado às regionais e às 
escolas, por meio das orientações que serão dadas na RT6.

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.> 
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Com a RT6, encerra-se a Sistemática de Monitoramento e Avaliação 
de Resultados (Smar) na regional. Se, de um lado, é um momento de 
balanço do que foi realizado no Circuito de Gestão, de outro, gera 
subsídios para a Reunião de Boas Práticas (RBP) e a Correção de 
Rotas.

O encerramento da Smar também ocorre com a finalização de um 
amplo processo de comunicação entre as instâncias de ensino por 
meio do Boletim Informativo, que contempla os tópicos levantados 
na N2 e na N3 e a devolutiva do secretário de Educação. Na RT6, 
esse documento é compartilhado para ser divulgado aos gestores das 
escolas. É também o momento que as regionais se preparam para 
realizar a RBP entre os gestores escolares.

• Compartilhar o Boletim Informativo da Smar, alinhando a 
comunicação a ser feita com as escolas

• Preparar a RBP de gestores escolares 

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 6 
(RT6) – CONSOLIDAÇÃO DA 

SMAR E PREPARAÇÃO PARA RBP

Participam da reunião o gestor regional, profissionais de Apoio 
ao Circuito de Gestão (ACG) e demais profissionais da regional 
envolvidos com o Jovem de Futuro (JF). 

PÚBLICO-ALVO
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• Programar uma data para a realização desta reunião, considerando 
que deve ser após a RT6 da Secretaria, pois é necessário que antes o 
Boletim Informativo seja finalizado e enviado às regionais

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de uma 
semana

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando os 
arquivos Contextualização para a RT6 (Anexo 9) e “O que é Circuito 
de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, datashow) 
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 
utilizados)

CHECKLIST

A Reunião de Boas Práticas (RBP), preparada pela regional, é um 
encontro entre gestores das escolas para o compartilhamento de suas 
experiências no Circuito de Gestão e a construção de uma síntese de 
boas práticas, a fim de favorecer a reformulação dos Planos de Ação 
na Correção de Rotas. 

A regional é responsável por estruturar e organizar esse 
compartilhamento de aprendizado que, neste encontro, dá-se por 
meio das informações do Boletim Informativo da Smar.

A RBP de gestores das escolas é organizada em três partes: 
1. Apresentação das Escolas em Destaque, conforme seleção feita na 

RT5 e convite aos respectivos gestores na N1
2. Discussão dos participantes em mesas temáticas sobre as 

atividades no Circuito de Gestão
3. Compartilhamento, por parte da regional, do Boletim Informativo 

da Smar do estado, consolidado na N4 pelo secretário de Educação

CONCEITOS BÁSICOS

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS (RBP) DOS 
GESTORES EDUCACIONAIS

ANTES DA REUNIÃO

• Boletim Informativo da Smar, preparado para o compartilhamento 
com as escolas

• Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 
(SGP)

PRODUTOS DA REUNIÃO
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Resgatar os registros feitos nas reuniões N2 e N3 da Smar.

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique as informações contidas no arquivo de 
contextualização correspondente.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

1. Estrutura geral da RT6 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Preparação do Boletim Informativo da Smar para 
compartilhamento com as escolas

3. Preparação para a RBP de gestores escolares

4. Síntese dos encaminhamentos

5. Avaliação da reunião

AGENDA

1. ESTRUTURA GERAL DA RT6 E ETAPAS E INTERAÇÕES DO 
 CIRCUITO DE GESTÃO (20 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da RT – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos –, retomar as 
decorrências da Smar por meio do Boletim Informativo e definir 
responsáveis pelo preenchimento do registro analítico e pelo controle 
do tempo. Esta primeira parte da reunião possibilitará alinhar as 
expectativas dos participantes e otimizará o uso do tempo. 

DURANTE A REUNIÃO

• Reservar uma sala que comporte o número previsto de participantes 
• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Avalie se a duração das 
atividades está de acordo com o contexto da regional

• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 
adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional
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Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos da reunião e 

às etapas e interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Exponha os objetivos da RT6 e, com base no slide da agenda, 

explique de forma sucinta a dinâmica da reunião
2. Defina responsáveis pelo preenchimento do registro analítico, pela 

finalização do Boletim Informativo e pelo controle do tempo
3. Com base no infográfico que representa as etapas e interações do 

Circuito de Gestão, apresente aos participantes as decorrências da 
Smar no que se refere à comunicação com as demais instâncias, por 
meio do Boletim Informativo, à Reunião de Boas Práticas e à etapa 
Correção de Rotas

2. PREPARAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA SMAR 
PARA COMPARTILHAMENTO COM AS ESCOLAS (90 MIN)

Propósito
Preparar o Boletim Informativo da Smar para ser compartilhado com 

as escolas.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar o Boletim 

Informativo recebido da Secretaria e discutir com o grupo o processo 
de compartilhamento de seu conteúdo para as escolas.

Instrumentos
•  Slides referentes à preparação do Boletim Informativo para 

compartilhamento com as escolas
• Boletim Informativo recebido da Secretaria

Roteiro
Os tópicos do Boletim Informativo foram levantados na N3 e 

concluídos na N4, com o parecer e a devolutiva do secretário de 
Educação. A Secretaria consolidou esse documento e o enviou para 
todas as regionais. Deve-se, neste momento, realizar uma leitura e 
uma apropriação das informações contidas no boletim, bem como 
uma discussão de como seu conteúdo pode ser compartilhado com 
as escolas, seja no encontro da RBP, seja nas visitas técnicas (VT) de 
Correção de Rotas. Sugere-se o seguinte roteiro para esse trabalho:



152

3. PREPARAÇÃO PARA A RBP DE 
GESTORES ESCOLARES (90 MIN)

Propósito
Preparar a Reunião de Boas Práticas (RBP) de gestores das escolas.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá realizar uma 

apresentação expositiva sobre o conteúdo da RBP e promover 
uma coordenação de trabalhos com os participantes, para que seja 
preparada a RBP desses gestores.

Instrumentos
Slides referentes à preparação da RBP de gestores de escolas.

Roteiro
Parte 1: apropriação pelos participantes

Na RT6, a equipe da regional detalha o planejamento da RBP, 
preparando os temas que serão abordados e as interações e dinâmicas 
a serem propostas aos participantes. A RBP é estruturada em três 
partes: 
1. Apresentação das Escolas em Destaque, conforme seleção feita na 

RT5 e convite feito para os respectivos gestores na N1
2. Discussão dos participantes em mesas temáticas sobre as atividades 

no Circuito de Gestão
3. Compartilhamento, pela regional, do Boletim Informativo da Smar 

do estado, consolidado na N4 pelo secretário de Educação

1. Distribua cópias do Boletim Informativo ou abra o arquivo 
eletrônico para exibição na tela de projeção

2. Realize uma leitura dos destaques apresentados na primeira página 
e promova uma breve discussão com o grupo sobre o significado 
dessas informações para a regional e para as escolas

3. Nas páginas seguintes, leia cada tópico, as realizações 
compartilhadas e o respectivo parecer do secretário. Em seguida, 
faça a leitura das questões e demandas apresentadas, com a 
devolutiva do secretário

4. Produza com o grupo uma síntese do que deve ser comentado com 
os gestores das escolas no encontro para a Reunião de Boas Práticas 
(RBP)

5. Discuta com os profissionais de ACG a abordagem das informações 
na VT de Correção de Rotas

6. Se necessário, complemente o Boletim Informativo da Smar com 
alguma informação que foi levantada pelas escolas e para a qual a 
própria regional deu encaminhamento, sem tê-la transmitido para a 
Secretaria na N3

7. Consolide a discussão no formulário de registro analítico
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Para a organização da segunda parte, cada mesa deverá ter um 
profissional de ACG como relator e um tema a ser discutido, com 
perguntas que estimulem e orientem a reflexão sobre soluções dadas 
pelos participantes às diversas situações ocorridas ao longo do ano. 
A dinâmica de discussões é organizada em rodadas, nas quais os 
relatores permanecem na mesa e o grupo passa para a mesa temática 
seguinte. Isso é repetido com intervalos predeterminados para a 
discussão, de forma que os participantes tenham contato com todo 
o conteúdo. Os temas das mesas, com as respectivas questões para 
discussão, são apresentados a seguir.

• MESA 1 – Elaboração do Plano de Ação
- Como foi a participação do público interno da escola na 

elaboração do Plano de Ação? Como o gestor envolveu o público 
interno?

- Como a dupla gestora se organizou para dividir as atividades de 
elaboração do Plano?

- Como a escola decidiu os componentes do Ideb* a serem 
selecionados para a elaboração de ações?

- Quais foram as dificuldades enfrentadas na definição de produto e 
resultado? Como a escola superou essas dificuldades?

- Em que medida as ações do Plano da escola são extracurriculares 
e em que medida estão relacionadas às aulas regulares?

- A escola teve dificuldade para concluir o prazo de postagem? 
Como isso foi resolvido?

- Como a escola organizou o início e o término das tarefas ao longo 
do ano letivo? Essa distribuição favoreceu o acompanhamento do 
cronograma?

• MESA 2 – Visitas técnicas e desdobramentos na escola
- Como a escola se prepara para cada visita técnica? Quem a escola 

convida para participar? Como a escola utiliza o SGP para auxiliar 
nesse preparo?

- Como a escola organiza a agenda das pessoas de diferentes turnos 
para participarem das visitas técnicas?

- Como a escola se organiza para dar os encaminhamentos das 
visitas técnicas? Como as atas registradas no SGP apoiam esse 
processo?

- Como a escola divide as responsabilidades para os 
encaminhamentos de cada visita técnica?

- Como é a participação do público interno da escola nesses 
encaminhamentos?

• MESA 3 – Acompanhamento das ações e registro da execução  
no SGP
- Como a escola faz o acompanhamento das tarefas? São realizadas 

conversas com o público-alvo? 
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- A escola tem feito o registro sistemático das evidências 
relacionadas ao andamento de cada ação? Quais as dificuldades 
enfrentadas nesse processo e como essas dificuldades são 
superadas?

- Quando uma ação não está indo bem, como a escola age para 
redirecioná-la? Como é organizado o feedback para o responsável 
pela ação?

- Como é a participação dos professores da escola no 
acompanhamento e na realização das ações?

- Como é a participação dos estudantes da escola no 
acompanhamento e na realização das ações? 

- Há participação das famílias? Como a escola faz para envolvê-las?

• MESA 4 – Coleta de dados dos indicadores estruturantes
- Como a escola faz a coleta das informações de aulas dadas? 
- Como a escola faz a coleta das informações de frequência dos 

estudantes? 
- Em que medida estabelecer o processo de coleta de dados 

mobiliza as pessoas envolvidas nele?
- A escola valoriza a coleta e o acompanhamento dos indicadores 

estruturantes?
- A escola enfrentou alguma resistência em relação à coleta dos 

indicadores estruturantes? Como essa resistência foi superada?
- A escola já obteve dados suficientes para fazer uma boa análise 

dos indicadores estruturantes na Smar? Quais ações de melhoria 
dos indicadores a escola pensa em adotar com base nessa análise?

Ao final de todas as rodadas, os relatores das mesas compartilham 
uma síntese da discussão de cada tema, realizando-se um fechamento 
da RBP pela regional.

Parte 2: decisões e encaminhamentos
Com base no entendimento da RBP desenvolvido na parte 1, conduza 

os trabalhos com os participantes para definir todos os detalhes e 
adotar as providências necessárias para a realização da RBP, conforme 
sugerido nos itens a seguir.
• Confirmar local, data e horário
• Reforçar o convite para ser enviado aos gestores de escolas e definir 

responsável por essa confirmação
• Planejar os tempos das atividades (abertura, apresentação das 

Escolas em Destaque, rodadas nas mesas, fechamento) para que 
totalizem, no máximo, 3 horas e 30 minutos

• Definir um responsável pela abertura da RBP
• Definir quem ficará na relatoria de cada mesa
• Revisar as questões propostas para discussão em cada mesa, 

verificando se a regional deseja modificar, substituir ou incluir 
alguma questão

• Definir um responsável para coordenar e resumir a apresentação 
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4. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos 
gerados naquela reunião para a próxima RT e que devem constar 
no registro analítico. Para isso, podem ser respondidas as seguintes 
perguntas:
• Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para algum 

participante? 
• Os slides e os materiais para a RBP já foram finalizados ao longo da 

RT6? Se não, ficou combinado um responsável por sua finalização?
• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes para a 

regional?

DICA

É importante ressaltar que o Boletim Informativo não faz 
parte da RBP, pois contém informações de outra natureza, 
algumas que podem até mesmo prejudicar o clima desejável de 
troca de experiências e informações na RBP. A regional deve, 
portanto, demarcar muito bem o término da RBP e o início do 
compartilhamento das informações do Boletim Informativo.

5. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa entre os participantes e outras informações mais gerais em 
relação à logística e à análise da reunião, que devem ser descritas no 
relatório. A conversa poderá ser orientada pelas perguntas a seguir:
• A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os produtos 

gerados?

dos relatores após as rodadas nas mesas
• Definir um responsável pelo fechamento da RBP

Parte 3: comunicação do Boletim Informativo da Smar
A regional deve reservar os 30 minutos finais do encontro, após 

o fechamento da RBP, para a comunicação do Boletim Informativo 
da Smar. O encontro deve ter, portanto, uma duração de 4 horas, das 
quais 3 horas e 30 minutos são dedicados à RBP e 30 minutos ao 
compartilhamento do Boletim Informativo da Smar.
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Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de insumo para a próxima 
reunião. 

REGISTRO ANALÍTICO 

APÓS A REUNIÃO

• O conteúdo foi bem compreendido pelos participantes? Se não, por 
quê?

• O que a regional precisa fazer para a RBP ficou claro e foi bem 
aceito? 

• Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA 
A REUNIÃO DE TRABALHO 6 

– REGIONAL

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  9
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Com a RT6, encerra-se a Sistemática de Monitoramento e 
Avaliação de Resultados (Smar) na regional. Se, de um lado, é um 
momento de balanço do que foi realizado no Circuito de Gestão, de 
outro, gera subsídios para a Reunião de Boas Práticas e a Correção 
de Rotas.

O encerramento da Smar também se dá com a finalização de 
um amplo processo de comunicação entre as instâncias de ensino 
por meio do boletim informativo, que contempla os tópicos 
levantados na N2 e na N3 e a devolutiva do secretário de Educação. 
Na RT6, esse documento é compartilhado com as regionais, para 
ser divulgado aos gestores das escolas. É quando, também, cada 
regional se prepara para realizar a Reunião de Boas Práticas (RBP) 
de gestores escolares.

1. Estrutura geral da RT6 e etapas e interações do Circuito de Gestão

2. Preparação do boletim informativo da Smar para 
compartilhamento com as escolas

3. Preparação para a RBP de gestores escolares

4. Síntese dos encaminhamentos

5. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE 
SERÃO ABORDADOS NA REUNIÃO

Entre as etapas Monitoramento e Avaliação de Resultados e Correção 
de Rotas no Circuito de Gestão, acontece a Reunião de Boas Práticas 
(RBP).

Preparada pela regional, a RBP é um encontro entre gestores das 
escolas para o compartilhamento de suas experiências no Circuito 
de Gestão e construção de uma síntese de boas práticas das escolas 
da regional, a fim de favorecer a reformulação dos Planos de Ação na 
Correção de Rotas. 

A regional é responsável por estruturar e organizar esse 
compartilhamento de aprendizado. Por ocasião desse encontro, ela 
também faz um compartilhamento presencial das informações do 
boletim informativo da Smar.
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A RBP de gestores das escolas é organizada em três partes: 
1. Apresentação das “Escolas em Destaque”, conforme seleção feita na 

RT5 e convite aos respectivos gestores na N1
2. Discussão entre os participantes em mesas temáticas sobre as 

atividades no Circuito de Gestão
3. Compartilhamento, pela regional, do boletim informativo da Smar 

do estado, consolidado na N4 pelo secretário de Educação.

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.>





REUNIÃO DE BOAS 
PRÁTICAS
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A Reunião de Gestão Integrada (RGI) é dedicada à Reunião de 
Boas Práticas (RBP) entre gestores escolares. Esse é um momento do 
Circuito de Gestão em que se discutem soluções e se compartilham 
experiências com base no aprendizado da regional e dos gestores 
escolares ao longo das etapas anteriores.

Em cada etapa realizada até o momento – Compromisso com as 
Metas, Planejamento, Execução, Monitoramento e Avaliação de 
Resultados –, as Reuniões de Trabalho (RT) e as visitas técnicas 
(VT) foram pautadas na identificação de problemas e na definição 
de encaminhamentos para garantir que o Circuito de Gestão fosse 
implementado e direcionado para o alcance da meta. Nesta etapa, faz-
se uma pausa de execução para compartilhamento de boas práticas 
que auxiliem a adequação dos Planos de Ação, de modo a serem 
corrigidos eventuais problemas na trajetória em direção à meta.

Após o encerramento da agenda da RBP, realiza-se também uma 
apresentação para os gestores escolares das informações contidas no 
Boletim Informativo da Smar.

• Favorecer a troca de experiências e de aprendizados entre gestores 
das escolas

• Explicar o Boletim Informativo da Smar 

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE GESTÃO  
INTEGRADA DA REGIONAL 

COM AS ESCOLAS – RBP
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CONCEITOS BÁSICOS

PREMISSAS PARA A REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS

A Reunião de Boas Práticas (RBP), seja no âmbito da Secretaria, com 
os gestores regionais, seja no âmbito de cada regional, com os gestores 
de escolas, representa um momento de troca de aprendizados e de 
experiências entre pares, sem que haja qualquer tipo de hierarquização 
nesse processo. Não se trata, portanto, de gestores “de sucesso” 
prescrevendo aos demais as regras de como obter êxito. Mesmo 
porque, não há esse tipo de classificação no Jovem de Futuro.

Também não é o caso de definir quais são as boas e as más práticas, 
ou as práticas certas e as erradas. Até porque a efetividade de práticas 
de gestão educacional e de gestão escolar depende do contexto em 
que estão inseridas, dos recursos disponíveis, das pessoas envolvidas 
e dos processos estabelecidos. Portanto, quem pode bem julgar se 
determinada prática pode ser efetiva para seu contexto é o gestor que 
passa a conhecê-la, não o colega que a está compartilhando.

Com base nisso, são estabelecidas as seguintes premissas para a 
RBP:
• As boas práticas se baseiam em ideias, reflexões e relatos que cada 

gestor levar para a RBP e trouxer dela
• Boas práticas dependem do contexto de cada regional/escola; nem 

tudo que funciona bem numa regional/escola vai funcionar em 
outro contexto

• Para sair com uma lista significativa de boas práticas, cada gestor 
precisa manter uma postura de abertura para escutar as experiências 
dos colegas em todos os momentos

• Cada gestor contribui com o levantamento de boas práticas de seus 
colegas nas mesas, portanto, todos têm de participar da discussão

• Essencialmente, a participação na RBP amplia o repertório de cada 
gestor para resolver os problemas enfrentados em sua realidade, de 
tal maneira que todos saem da reunião com mais repertório do que 
quando entraram

Participam da reunião a equipe da regional (gestor e profissional de 
ACG) responsável pelo Jovem de Futuro (JF) e gestores de escola

PÚBLICO-ALVO

Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos (SGP).

PRODUTO DA REUNIÃO
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• Revisar os temas de discussão da RBP (propostos no roteiro da RT6)
• Revisar o Boletim Informativo da Smar

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique as informações contidas no arquivo de 
contextualização correspondente.

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

• A data para esta reunião já foi escolhida na RT5 e os gestores 
escolares já foram convidados para participar na ocasião da realização 
da N1. Se necessário, reforce o convite, solicitando uma confirmação 
de presença, para garantir a participação de todos

• Solicitar o material básico necessário (por exemplo, datashow) 
• Providenciar crachás que possibilitem separar grupos de discussão 
por cores, conforme indicado no item 3 da agenda deste roteiro, e as 
folhas de flipchart, para que sejam feitos os registros da discussão em 
cada mesa

• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 
utilizados)

• Reservar uma sala que comporte o número previsto de participantes 
• Providenciar a estrutura física necessária para a reunião, 
considerando o layout da sala, organizada em mesas para discussão 
dos temas da reunião

• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Avalie se a duração das 
atividades está de acordo com o contexto da regional 

• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 
adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional

CHECKLIST

ANTES DA REUNIÃO

No caso da RBP realizada nas regionais com os gestores de escolas, 
há um momento inicial de apresentação das Escolas em Destaque. 
Esse momento, contudo, não contradiz os conceitos e as premissas 
anteriormente citados, mas visa favorecer a escuta de todos em 
relação aos relatos de gestores de algumas unidades que evidenciaram 
avanços nos resultados mensurados no Circuito de Gestão.
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1. Estrutura geral da RGI3 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Abertura da RBP e apresentação das Escolas em Destaque

3. Mesas de discussão 

4. Compartilhamento dos relatores das mesas

5. Síntese e fechamento da RBP

6. Alinhamento da comunicação sobre o Boletim Informativo  
da Smar

AGENDA

1. ESTRUTURA GERAL DA RGI3 E ETAPAS E INTERAÇÕES DO 
CIRCUITO DE GESTÃO (15 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da RGI – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos –, situar a RBP e 
suas decorrências no Circuito de Gestão e definir responsáveis pelo 
preenchimento do registro analítico e pelo controle do tempo. Esta 
primeira parte da reunião possibilitará alinhar as expectativas dos 
participantes e otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.

Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos da reunião e 

às etapas e interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente os objetivos da RGI3 e, com base no slide da agenda, 

explique de forma sucinta a dinâmica da reunião
2. Defina responsáveis para o preenchimento do registro analítico e 

para o controle do tempo
3. Com base no infográfico que representa as etapas e interações do 

Circuito de Gestão, reforce com os participantes a importância 
da RBP, tanto neste momento posterior à Smar quanto anterior à 
Correção de Rotas, para favorecer as adequações nos Planos de 
Ação em cada escola

DURANTE A REUNIÃO
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2. ABERTURA DA RBP E APRESENTAÇÃO DAS 
ESCOLAS EM DESTAQUE (60 MIN)

Propósito
Promover a apresentação das Escolas em Destaque.

Dinâmica
Os gestores das Escolas em Destaque deverão realizar sua 

apresentação. 

Instrumentos
Slides preparados pelos gestores das Escolas em Destaque.

Roteiro
Organize o tempo previamente entre as escolas que farão a 

apresentação. Em seguida:
1. Faça uma mediação da exposição das escolas, de modo que os 

tempos sejam organizados e cada apresentação contextualizada 
2. Reforce que esse é um momento para o aprendizado de todos, seja 

de uma Escola em Destaque ou não, pois os participantes estão 
presentes para conhecer um pouco sobre as ações que têm gerado 
resultados positivos para a escola no Circuito de Gestão

3. Recomende o registro das ideias que podem beneficiar as escolas
4. Intervenha apenas quando a regional for solicitada ou quando o 

momento permitir, sem tomar a frente na exposição da escola

3. MESAS DE DISCUSSÃO 
(75 MIN)

Propósito
Promover a troca de boas práticas entre os gestores de escolas.

Dinâmica
Os gestores de escolas deverão se organizar em mesas com temas 

propostos para discussão, trocando de mesas/temas a cada rodada até 
que todos tenham discutido os quatro assuntos. 

Instrumentos
Slides referentes à dinâmica das mesas de discussão da RBP.

4. Reforce também que, ao final da RGI, após a conclusão da RBP, 
haverá um momento para a apresentação do Boletim Informativo 
da Smar
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Roteiro
Organização dos participantes

Ao chegar, os gestores de escolas devem receber uma identificação, 
por meio de um crachá, que será utilizada na transição de mesas entre 
rodadas. Assim, cada crachá deve ser marcado com uma destas cores: 
azul, vermelho, amarelo. 

Os profissionais de ACG também precisam se organizar para 
participar de todas as mesas, estimulando a discussão, além 
de documentar os principais aspectos para, ao final, realizar a 
consolidação com todos os participantes. Em cada mesa, um 
representante da regional tem de ficar responsável por ser o relator da 
discussão.

A quantidade de mesas deve ser determinada em função do total de 
presentes, de modo que o número de gestores por mesa seja razoável 
para favorecer a participação de todos. Se houver muitos gestores, 
convém montar duas ou três mesas para cada tema (totalizando oito 
ou 12 mesas, respectivamente).

As mesas precisam estar numeradas para que as transições sejam 
feitas com base nas orientações dos slides.

Rodadas
Em cada rodada, os participantes discutem o tema proposto para a 

mesa e o relator registra, em folhas de flipchart, os pontos levantados.
A partir da segunda rodada, o relator recebe os novos participantes 

da mesa, explica brevemente os pontos já levantados e prossegue com 
a discussão.

Cada rodada terá a duração de 13 minutos, com 2 minutos para 
transição de mesas entre rodadas. O responsável por controlar o 
tempo deve sinalizar quando a rodada estiver acabando e comandar o 
controle das mesas no período estabelecido.

Orientações para o raciocínio construtivo-produtivo
Para que a discussão dos grupos seja construtiva e produtiva, 

recomenda-se reforçar, a cada início de rodada, as orientações 
elencadas a seguir, com base na explicação do relator da mesa sobre os 
pontos já discutidos. 

Essencialmente, convida-se o grupo a extrair o máximo de cada 
discussão, entendendo sua participação como parte de um todo que se 
está construindo coletivamente. As atitudes que reforçam essa postura 
se baseiam em:
• Sinalizar que quer a palavra antes de começar a falar
• Respeitar a ordem das falas que for estabelecida
• Respeitar os tempos estabelecidos
• Organizar a própria fala de maneira objetiva
• Construir o próprio comentário complementando o que já foi dito
• Evitar falar de assuntos que não estão em pauta
• Evitar fazer juízo de valor sobre os comentários dos outros
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• Evitar conversas paralelas
• Evitar ausentar-se da discussão (física ou mentalmente)

Temas de discussão
Os temas de discussão já foram preparados na RT6 e, portanto, 

devem ser apresentados em cada mesa aos participantes, no início das 
rodadas, juntamente com as questões para discussão:
• MESA 1 – Elaboração do Plano de Ação
• MESA 2 – Visitas técnicas e desdobramentos na escola
• MESA 3 – Acompanhamento das ações e registro da execução no SGP
• MESA 4 – Coleta de dados dos indicadores estruturantes

Realizando as rodadas
Considerando toda a organização para as mesas de discussão 

proposta nos tópicos anteriores, sugere-se o seguinte passo a passo 
para a realização desta atividade:
1. Faça uma breve abertura, explicando a dinâmica da RBP. Inicialmente, 

os participantes podem compor as mesas que desejarem
2. Reforce que as cores marcadas nos crachás vão direcionar as mesas 

para as quais cada participante deve se dirigir em cada rodada
3. Realize a primeira delas e, ao final, com a ajuda do responsável 

pelo controle do tempo, promova a transição entre mesas para a 
realização da rodada seguinte

4. Realize cada rodada, reforçando a dinâmica e o controle do tempo
5. Se necessário, conceda alguns minutos adicionais ao final da última 

rodada para os relatores completarem seus registros

4. COMPARTILHAMENTO DOS RELATORES 
DAS MESAS (45 MIN)

Propósito
Promover o compartilhamento das boas práticas levantadas pelos 

participantes em cada mesa.

Dinâmica
O relator deverá apresentar os pontos levantados em sua mesa, com 

auxílio da folha de flipchart em que registrou a discussão.

Instrumentos
Folhas de flipchart com os pontos registrados em cada mesa.

Roteiro
1. Conceda a cada relator um tempo de 10 minutos para que 

compartilhe os pontos levantados em sua mesa
2. Reforce que esse compartilhamento não deve se pautar apenas na 

leitura em voz alta dos pontos registrados, pois tem como finalidade 
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5. SÍNTESE E FECHAMENTO DA RBP 
(30 MIN)

Propósito
Resumir o que foi discutido na RBP e encerrar esta parte da reunião.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá promover uma 

discussão com os participantes.

Instrumentos
Anotações sobre destaques relacionados às boas práticas 

apresentadas.

Roteiro
1. Com base na apresentação dos relatores, mencione os destaques 

que você elaborou
2. Retome as premissas da RBP, reforçando que as boas práticas dizem 

respeito ao que cada gestor precisa levar da reunião e ao que ele 
entende que pode ser efetivo no contexto de sua escola

3. Sinalize claramente o fechamento da RBP, para que se dê início à 
RGI, destinada ao compartilhamento do Boletim Informativo da 
Smar. É importante marcar muito bem esta finalização para que os 
dois momentos não sejam confundidos pelos participantes

6. ALINHAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOBRE O BOLETIM 
INFORMATIVO DA SMAR (30 MIN)

Propósito
Compartilhar o conteúdo do Boletim Informativo da Smar com os 

gestores escolares.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar, de maneira 

expositiva, as informações do boletim, com a participação dos gestores 
escolares.

oferecer aos participantes uma visão ampla das boas práticas 
identificadas

3. Solicite que, ao apresentar, cada relator resuma os pontos 
discutidos, se possível, agrupando itens semelhantes em tópicos 
que proporcionem atribuição de sentido e significado para os 
participantes

4. Durante a apresentação dos relatores, procure registrar tópicos que 
poderão ser destacados nos comentários de fechamento da RBP
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Instrumentos
Boletim Informativo da Smar.

Roteiro
Sugere-se o mesmo roteiro de discussão do Boletim Informativo 

da Smar, utilizado na RT6 com os profissionais de ACG para esta 
apresentação aos gestores escolares:
1. Distribua cópias do Boletim Informativo ou abra o arquivo 

eletrônico para exibição na tela de projeção
2. Encaminhe uma leitura conjunta dos destaques apresentados na 

primeira página e faça uma breve discussão com o grupo sobre o 
significado dessas informações para a regional e para as escolas

3. Nas páginas seguintes, leia cada tópico, as realizações 
compartilhadas e o respectivo parecer do secretário, seguindo com 
a leitura das questões e demandas apresentadas, juntamente com a 
devolutiva do secretário

4. Faça com o grupo uma síntese da discussão, convidando os 
profissionais de ACG a comentarem, se for oportuno

5. Solicite que a discussão seja incluída no registro analítico

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro, 
disponível no SGP. Esse registro servirá de insumo para a próxima 
reunião. 

REGISTRO ANALÍTICO 

APÓS A REUNIÃO
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA A REUNIÃO 
DE GESTÃO INTEGRADA (RGI) 

DA REGIONAL COM AS ESCOLAS 

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  10
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A Reunião de Gestão Integrada (RGI) é dedicada à Reunião de 
Boas Práticas de gestores de escola. Esse é um momento do Cir-
cuito de Gestão em que se discutem soluções e se compartilham 
experiências com base no aprendizado da regional e dos gestores 
escolares ao longo das etapas anteriores.

Em cada etapa realizada até o momento – Compromisso com as 
Metas, Planejamento, Execução, Monitoramento e Avaliação de Resul-
tados –, as reuniões de trabalho (RT) e as visitas técnicas (VT) foram 
pautadas na identificação de problemas e na definição de encaminha-
mentos para garantir que o Circuito de Gestão fosse implementado 
e direcionado para o alcance da meta. Nesta etapa, faz-se uma pausa 
de execução para compartilhamento de boas práticas que auxiliem 
a adequação dos Planos de Ação, de modo que seja possível corrigir 
eventuais problemas na trajetória em direção à meta.

Após o encerramento da agenda da RBP, realiza-se também uma 
apresentação para os gestores escolares das informações contidas 
no Boletim Informativo da Smar.

1. Estrutura geral da RGI e etapas e interações do Circuito de Gestão

2. Abertura da RBP e apresentação das Escolas em Destaque

3. Mesas de discussão 

4. Compartilhamento dos relatores das mesas

5. Síntese e fechamento da RBP

6. Alinhamento da comunicação sobre o Boletim Informativo da 
Smar

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO

A Reunião de Boas Práticas (RBP), seja no âmbito da Secretaria, com os 
gestores regionais, seja no âmbito de cada regional, com os gestores de 
escola, representa um momento de troca de aprendizados e experiências 
entre pares, sem que haja qualquer tipo de hierarquização nesse processo. 
Não se trata, portanto, de gestores “de sucesso” prescrevendo aos demais 
as regras de como obter êxito. Mesmo porque, não há esse tipo de classifi-
cação no Jovem de Futuro.

Também não é o caso de definir quais são as boas e as más práticas, 
ou as práticas certas e as erradas. Até porque a efetividade de práticas 
de gestão educacional e de gestão escolar depende do contexto em que 
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estão inseridas, dos recursos disponíveis, das pessoas envolvidas e dos 
processos estabelecidos. Portanto, quem pode bem julgar se determi-
nada prática pode ser efetiva para seu contexto é o gestor que passa a 
conhecê-la, não o colega que a está compartilhando.

Com base nisso, são estabelecidas as seguintes premissas para a RBP:
• As boas práticas se baseiam em ideias, reflexões e relatos que cada 

gestor levar para a RBP e trouxer dela
• Boas práticas dependem do contexto de cada regional/escola; nem 

tudo que funciona bem numa regional/escola vai funcionar em outro 
contexto

• Para sair com uma lista significativa de boas práticas, cada gestor 
deve manter uma postura de abertura para escutar as experiências 
dos colegas em todos os momentos

• Cada gestor contribui para o levantamento de boas práticas de seus 
colegas nas mesas, portanto, todos têm de participar da discussão

• Essencialmente, a participação na RBP amplia o repertório de cada 
gestor para resolver os problemas enfrentados em sua realidade, de 
tal maneira que todos saem da reunião com mais repertório do que 
quando entraram

No caso da RBP realizada nas regionais com os gestores de escola, há 
um momento inicial de apresentação das Escolas em Destaque. Esse 
momento, contudo, não contradiz os conceitos e as premissas ante-
riormente citados, mas visa favorecer a escuta de todos em relação aos 
relatos de gestores de algumas unidades que evidenciaram avanços 
nos resultados mensurados no Circuito de Gestão.

ANEXO

<Anexar registro analítico da reunião anterior.>
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A etapa Correção de Rotas completa um ciclo e dá início a outra 
rodada do Circuito de Gestão. Toda a experiência acumulada – desde 
o Planejamento até a Reunião de Boas Práticas (RBP) – será utilizada 
para adequar o Plano de Ação da regional e auxiliar possíveis 
correções.

Na Smar, a regional monitorou e avaliou os resultados do Jovem de 
Futuro, analisou seus resultados com a Secretaria e avaliou também os 
de suas escolas. Além disso, participou de uma RBP com a Secretaria 
e conduziu outra com os gestores escolares.

Na RT7, a regional adéqua o Plano de Ação, de modo a alterar ou 
adaptar, se necessário, ações, tarefas, prazos e responsáveis para 
iniciar uma nova rodada do Circuito. Isso permite que, ao longo do 
ano letivo, a regional tenha condições de identificar os problemas 
associados à gestão do Jovem de Futuro e corrigi-los.

Reformular o Plano de Ação da regional para o próximo ciclo de 
Execução do Circuito de Gestão. 

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE TRABALHO 7 (RT7) 
– CORREÇÃO DE ROTAS 

Participam da reunião a equipe da regional responsável pelo Jovem 
de Futuro e os profissionais de ACG. 

PÚBLICO-ALVO
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• Plano de Ação da regional revisado
• Registro analítico cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos 

(SGP)

PRODUTOS DA REUNIÃO

CONCEITOS BÁSICOS

PREMISSAS PARA A CORREÇÃO DE ROTAS

A Correção de Rotas é uma etapa do Circuito de Gestão em que se 
faz uma reformulação do Plano de Ação. No entanto, não se trata de 
elaborar um novo Plano, já que, nesse momento, não serão novamente 
realizados os processos de diagnóstico e levantamento de causas, 
feitos na etapa de Planejamento. 

Trata-se de um processo de reformulação bastante específico, que 
tem como premissas:
• Colocar em pauta apenas ações que não estiverem surtindo os 

resultados esperados em direção à meta
• Identificar, no caso dessas ações, se o problema está na execução ou 

na formulação
• Reformular as ações que apresentarem problemas na formulação
• Propor os devidos encaminhamentos para o alinhamento da 

execução para aquelas que apresentarem esse tipo de problema
• Manter o que estiver gerando resultados satisfatórios

ANTES DA REUNIÃO

CHECKLIST

• Programar uma data para a realização da RT7 para logo após a RBP 
com a Secretaria

• Agendar com os participantes, com antecedência mínima de uma 
semana

• Enviar convite, explicitando o assunto da reunião e anexando o 
documento Contextualização para a RT7 (Anexo 11) e o material  
“O que é Circuito de Gestão?”

• Solicitar o material necessário (por exemplo, data show)
• Imprimir o material da reunião (formulários e outros que forem 

utilizados)
• Reservar uma sala que comporte o número previsto de participantes 
• Revisar o tempo planejado para cada tópico. Analisar se é adequado 

para cada atividade, respeitando o contexto da regional
• Revisar os slides de apoio à reunião, verificando se é necessário 

adaptar ou incluir algum conteúdo, dado o contexto da regional
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LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

• Encaminhamentos para a Correção de Rotas da regional feitos na 
N2 e na N3 e para o Boletim Informativo da Smar

• Demais encaminhamentos para Correção de Rotas identificados na 
RBP com a Secretaria

APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO

É importante que o responsável por conduzir a reunião leia o roteiro 
proposto, estude os slides com os conteúdos técnicos que precisarão 
ser apresentados e verifique também as informações contidas no 
arquivo de contextualização correspondente.

1. Estrutura geral da RT7 e etapas e interações do Circuito de 
Gestão

2. Consolidação dos encaminhamentos da Smar e da RBP

3. Reformulação do Plano de Ação

4. Síntese dos encaminhamentos

5. Avaliação da reunião

AGENDA

DURANTE A REUNIÃO

1. ESTRUTURA GERAL DA RT7 E ETAPAS E INTERAÇÕES 
DO  CIRCUITO DE GESTÃO (20 MIN)

Propósito
Apresentar a estrutura da RT – objetivo, agenda, produtos, materiais 

necessários para os trabalhos e encaminhamentos – e definir 
responsáveis pelo preenchimento dos formulários e do registro 
analítico e pelo controle do tempo. Esta primeira parte da reunião 
possibilitará o alinhamento das expectativas dos participantes e 
otimizará o uso do tempo. 

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

conteúdos de maneira expositiva.
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Instrumentos
Slides referentes à agenda, aos objetivos, aos produtos e às etapas e 

interações do Circuito de Gestão.

Roteiro
1. Apresente os objetivos da RT7 e, com base no slide da agenda, 

explique, de forma sucinta, a dinâmica da reunião
2. Defina responsáveis para o preenchimento do registro analítico e 

para o preenchimento dos formulários
3. Com base no infográfico que representa as etapas e as interações 

do Circuito de Gestão, explique aos participantes a etapa Correção 
de Rotas como o encerramento de um ciclo do Circuito e início de 
outro 

4. Destaque as premissas para a Correção de Rotas: ações que não 
estão aproximando a regional de sua meta têm problemas na 
execução ou na formulação; por outro lado, o que está gerando 
resultados não precisa necessariamente ser alterado

2. CONSOLIDAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS DA SMAR E 
DA RBP (60 MIN)

Propósito
Organizar os encaminhamentos para a Correção de Rotas levantados 

nas reuniões anteriores.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá apresentar os 

formulários e os registros analíticos das reuniões anteriores, a fim de 
consolidar as informações com o grupo.

Instrumentos
• Formulários e registros analíticos da RT6, N2, N3 e RBP com 

Secretaria
• Boletim Informativo da Smar

Roteiro
Os encaminhamentos para a Correção de Rotas começaram a ser 

levantados na RT6, mas também podem ter surgido na N2, N3 e RBP 
com a Secretaria. Por isso, antes de realizar qualquer alteração no 
Plano, sugere-se o seguinte roteiro para consolidar e organizar tais 
encaminhamentos:
1. Apresente aos participantes os formulários e os registros analíticos 

elaborados desde a RT6, além do Boletim Informativo da Smar
2. Faça com o grupo uma leitura dos materiais, identificando os 

tópicos que podem ser comuns
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3. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
(120 MIN)

Propósito
Realizar a reformulação das ações do Plano da regional.

Dinâmica
O responsável por conduzir a reunião deverá promover uma 

discussão com os participantes sobre cada ação a ser reformulada.

Instrumentos
• Cópias do formulário CORREÇÃO DE ROTAS-RT Regional-01
• Cópias do Plano de Ação exportado do SGP

Roteiro
A discussão deve ser organizada em três partes, considerando as 

ações a serem reformuladas, canceladas ou incluídas.
1. Para cada ação que será reformulada, sugere-se o seguinte roteiro:

• Revisar a ação com o grupo, com base na cópia do Plano de Ação 
exportado do SGP

• Discutir com o grupo o que precisa ser reformulado na ação 
(concepção da ação, cronograma de tarefas, responsáveis, produto 
etc.)

• Registrar no formulário CORREÇÃO DE ROTAS-RT Regional-01 
todas as informações da ação que precisarão ser alteradas

• Revisar novamente a ação com as adequações feitas, em relação à 
sua coerência e consistência para atingir o resultado esperado

2. Em seguida, o grupo precisa discutir se alguma ação deve ser 
cancelada, elaborando uma justificativa para o cancelamento, que 
tem de constar no registro analítico

3. Por fim, sugere-se que o grupo utilize cópias do formulário 
CORREÇÃO DE ROTAS-RT Regional-01 para a elaboração de 
alguma ação a ser incluída no Plano

Todos esses ajustes necessitam ser feitos no SGP para que se inicie o 
próximo ciclo de Execução no Circuito de Gestão.

3. Reflita com o grupo se há algo mais que foi discutido e não 
capturado completamente nos materiais

4. Resuma os pontos levantados e solicite que sejam incluídos no 
registro analítico. Essa informação será utilizada no próximo tópico 
desta RT
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4. SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 
(20 MIN)

Sugere-se que seja promovida uma discussão entre os participantes 
para que, juntos, produzam uma síntese dos encaminhamentos 
gerados naquela reunião para a próxima RT e que devem constar 
no registro analítico. Para isso, podem ser respondidas as seguintes 
perguntas:

•  Haverá algum encaminhamento derivado desta reunião para 
algum participante? 

•  Os ajustes no Plano de Ação foram feitos no SGP durante 
a reunião? Caso não tenham sido feitos, ficou definido um 
responsável para fazê-los?

• Há alguma pendência ou solicitação dos participantes para ser 
realizada pela regional?

5. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 
(10 MIN)

É recomendável que a reunião seja encerrada com uma conversa 
avaliativa entre os participantes. Essa conversa e as informações 
mais gerais em relação à logística e à análise da reunião precisam 
ser descritas no relatório.

A conversa deverá ser orientada pelas perguntas a seguir:
•  A pauta foi cumprida? Os objetivos foram alcançados e os 

produtos gerados?
•  O conteúdo foi compreendido pelos participantes? Se não, por quê?
•  As ações atribuídas à regional para as próximas etapas ficaram 

claras e foram acordadas? 
•  Quais foram as potencialidades/dificuldades identificadas?

APÓS A REUNIÃO

Os encaminhamentos inseridos no registro analítico impresso, 
durante a reunião, deverão ser registrados no respectivo quadro 
disponível no SGP. Esse registro servirá para a próxima reunião.

REGISTRO ANALÍTICO 
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CORREÇÃO DE ROTAS - RT REGIONAL - 01
1

For mulár i o

COMPONENTE

CAUSA

DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO 

CATEGORIA

RESPONSÁVEL

PÚBLICO-ALVO

PRODUTO

RESULTADO

TAREFAS
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DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:

PARTICIPANTES:

LOCAL: 

TÓPICO DISCUTIDO SÍNTESE DA DISCUSSÃO ENCAMINHAMENTO 
(PRAZOS E RESPONSÁVEIS)

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO:

Re g i s t ro  Ana l í t i c o
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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA 
A REUNIÃO DE TRABALHO 7 

– REGIONAL

REUNIÕES DE TRABALHO E REUNIÕES DE GESTÃO INTEGRADA

TEMA SECRETARIA REGIONAL

COMPROMISSO COM 
AS METAS

Reunião de Trabalho 1 Reunião de Trabalho 1

Reunião de Gestão Integrada (RGI1)

PLANEJAMENTO

Reunião de Trabalho 2 Reunião de Trabalho 2

Reunião de Trabalho 3 Reunião de Trabalho 3

Reunião de Gestão Integrada (RGI2)

EXECUÇÃO Reunião de Trabalho 4
Reunião de Trabalho 4

Reunião de Trabalho 5

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de Trabalho 5 N2 da Smar

N3 da Smar

N4 da Smar

Reunião de Trabalho 6 Reunião de Trabalho 6

REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS Reunião de Gestão Integrada (RGI3)

CORREÇÃO DE ROTAS Reunião de Trabalho 7 Reunião de Trabalho 7

Anexo  11
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No Circuito de Gestão, a etapa Correção de Rotas completa um 
ciclo e dá início a outra rodada do Circuito. Toda a experiência 
acumulada – desde o Planejamento até a Reunião de Boas Práticas 
(RBP) – será utilizada para adequar o Plano de Ação da regional, 
auxiliando-a na correção de sua trajetória em direção à meta.

Na Smar, a regional monitorou e avaliou seus resultados do Jovem 
de Futuro, analisou seus resultados com a Secretaria e avaliou tam-
bém os de suas escolas. Além disso, participou de uma RBP com a 
Secretaria e conduziu outra com os gestores das escolas.

Na RT7, a regional adéqua seu Plano de Ação, de modo a alterar 
ou adaptar, se necessário, ações, tarefas, prazos e responsáveis  para 
iniciar uma nova rodada do Circuito de Gestão.

1. Estrutura geral da RT7 e etapas e interações do Circuito de Gestão

2. Consolidação dos encaminhamentos da Smar e da RBP

3. Reformulação do Plano de Ação

4. Síntese dos encaminhamentos

5. Avaliação da reunião

AGENDA

CONTEÚDOS ESSENCIAIS QUE SERÃO 
ABORDADOS NA REUNIÃO

A Correção de Rotas é uma etapa do Circuito de Gestão em que se faz 
uma reformulação do Plano de Ação. No entanto, não se trata de elaborar 
um novo Plano, já que, nesse momento, não serão novamente realizados 
os processos de diagnóstico e levantamento de causas, feitos na etapa de 
Planejamento. 

Trata-se de um processo de reformulação bastante específico, que tem 
como premissas:

• Colocar em pauta apenas ações que não estiverem surtindo os 
resultados esperados em direção à meta

• Identificar, no caso dessas ações, se o problema está na execução ou 
na formulação

• Reformular as ações que apresentarem problemas na formulação
• Propor os devidos encaminhamentos para o alinhamento da execução 

daquelas que apresentarem esse tipo de problema
• Manter o que estiver gerando resultados satisfatórios

ANEXO

<Anexar registro enalítico da reunião anterior.>
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