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1. Antecedentes

 Contexto: baixo desempenho dos alunos
da rede pública do Estado nas avaliações
nacionais e estaduais; necessidade de
atualização e capacitação dos profissionais
da educacão;

 Definição do Projeto: Centro de
Formação Continuada para Profissionais da
Educação (Casa do Educador);

 Motivação: melhoria da qualidade no
processo educacional por meio da
transformação das práticas pedagocicas.
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Recursos 
Humanos: 
disponíveis na  
quadro da 
SEEDUC

•Recursos 
Tecnológicos: 
aquisição de 
sistemas

•Recrutamento: 
quadro de 
consultores 
contratados

• Desenvolver 
atividades de 
Formação 
Continuada 
para 
Profissionais 
da rede publica 
de ensino 

• Melhoria dos 
desempenho dos 
alunos da rede 
pública estadual 
no IDEB, SAERJ 
etc.

• Assimilação/ 
Aplicação das 
novas práticas 
pedagógicas no 
espaço 
educacional  

• Profissionais 
Capacitados 
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Qual o impacto da formação continuada 
dos professores da educação nas práticas 
pedagógicas?

 Qual o impacto da formação continuada 
dos professores da educação no 
desempenho dos alunos?
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4. Indicadores de Resultado

 Adoçao das novas práticas pedagógicas 
assimiladas durante o processo de 
Educaçao Continuada;

 Índice obtido pelos alunos no IDEB;

 Índice obtido pelos alunos no SAERJ.
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Todas as escolas foram contactadas;
 Interesse maior do que capacidade de 

implementação;
 Filtros: 

1) Plano Político Pedagógico; 
2) Proximidade e acessibilidade; 
3) Visitas para identificar critérios (restaram 
50): 

a) interesse dos professores, 
b) diretores participativos, 
c) número de projetos já em 

andamento, e 
d) número de alunos; 
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5. Estratégia/Método de Identificação

Unidade de tratamento: 16 escolas

Unidade de Controle: pareamento 
construido com base na série histórica 
do IDEB priorizando as escolas que se 
inscreveram. 

Método: Dif & Dif
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6. Dados e Amostra

 Projeto Piloto: começa com 16 escolas, 
mas a CDE formará todos os professores 
da rede. 

 A amostra será expandida futuramente. 

 Dados: IDEB, SAERJ e avaliação dos 
professores. 

 Fonte dos dados: MEC e Secretaria de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro, 
fonte primária (avaliação dos 
professores).
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Sensibilizar Policy-Makers, professores e
diretores da rede.

 Desenvolver metodologia para avaliar
impacto do programa nas práticas
pedagógicas.

 Implementar a metodologia de avaliação de
impacto.

 Coletar e analisar dados.

 Divulgar os resultados de avaliação de
impacto.

 Revisar e aplicar melhorias.
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8. Fontes de Financiamento

 Fontes: 

- Governo Estadual 

- Governo Federal 

- Banco Mundial


