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JUSTIFICATIVA 
 

 
Nos últimos anos, União, Estados e Municípios vêm desencadeando ações que visam dar 
respostas aos graves problemas que por décadas se acumularam. Muitos investimentos 
foram feitos pelos sistemas de ensino em cursos, programas de capacitação, palestras e 
outras ações que visavam um aprimoramento da formação dos profissionais da educação e, 
por conseguinte, melhoria no desempenho dos alunos. 
 
E inegável que houve avanços em vários aspectos como, por exemplo, o atendimento de 
96% de crianças em idade escolar, a titulação de professores leigos e a consolidação do 
Sistema Nacional de Avaliação. Houve ainda a discussão de metas de qualidade, que 
ampliam a visão da educação desencadeada pela divulgação de referenciais curriculares e 
uma ampla discussão e produção na área da didática. Os professores da rede estão mais 
bem formados, porém a maior parte dos alunos ainda não se beneficiou deste fato. 
 
Conforme mostram os indicadores do SAEB e do Censo do Professor, há ainda a difícil 
tarefa de superar os altos índices de fracasso e evasão escolar, determinados em grande 
parte pela ineficiência do ensino, ou seja, em muitos casos, a forma como a escola está 
organizada não contribui para que os alunos aprendam e os professores consigam ensinar. 
O desafio que se coloca é justamente fazer com que as ações implementadas no sistema de 
ensino cheguem às salas de aula e alterem a relação entre ensino e aprendizagem. 
 
A proposta visa, unicamente, a avaliação diagnóstica, no meio do ano letivo, para possíveis 
correções do apoio pedagógico aos alunos, considerando: 
 
• a necessidade urgente de recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado na Cidade 
de São Paulo; 
 
• a importância em subsidiar o processo de tomada de decisões que objetivem a melhoria da 
administração do sistema educacional através de resultados avaliativos cientificamente 
apurados; 
 
• a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional do município sobre o 
desempenho do sistema de ensino por ela mantido; 
 
• a necessidade da Coordenadoria de Educação e das Unidades Educacionais obterem 
resultados imediatos para tomada de decisões, em seus níveis de atuação; 
 
a necessidade de estabelecer uma política de avaliação do aproveitamento escolar em nível 
municipal, de forma articulada com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - 
SAEB/MEC. 


