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1. Antecedentes

 O GSE é um curso à distância para diretores de 
escolas públicas

 O programa tem 390 horas de atividade on line 
(com 6 workshops presenciais) durante 13 meses 

 Desde 2009, passou a ser uma pós-graduação 
latu senso, com obrigatoriedade de apresentação 
de uma monografia

 Tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de 
lideranças pedagógicas eficazes que melhorem o 
desempenho acadêmico de seus alunos
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1. Antecedentes

 Começou em 2003 e já teve mais de 1500 diretores/escolas 
participantes, que têm mais de 800 mil alunos sob sua 
responsabilidade

 350 cidades, de 5 estados da federação já participaram

 Como acontece a seleção: 

 Desde 2008, o foco geográfico da Fundação é o Estado de São 
Paulo

 Os municípios são informados de forma aberta

 São atendidos por ordem de chegada, de acordo com a 
capacidade de atendimento da Fundação

 Os municípios não atendidos formam uma lista de espera

 Dentro de cada município, as escolas são mobilizadas por suas 
secretarias

 Na média, 80% das escolas de cada município participam do 
programa
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Horas da equipe da
Fundação
•Horas de tutoria
•Ferramenta de EAD
•Conteúdo
•Encontros
presenciais

•Desenvolver conteúdo e 
inseri-lo na ferramenta de 
EAD
•Mobilizar diretores para 
participar do curso
•Inserir e manter os 
participantes plugados
•Organizar e implementar os 
encontros presenciais
•Receber e avaliar as 
atividades e as monografias 
dos participantes
•Organizar e implementar as 
formaturas e as atividades de 
reconhecimento em nivel local

•Conteúdo do curso e o website
•Relatórios de performance dos 
participantes
•Diploma de pós graduação
para quem obteve
desempenho suficiente

•Transformação do diretor da
escola em um líder
pedagógico, medido pelas
notas nas atividades práticas
do curso

•Melhora no desempenho
dos alunos de 4a e 8a 
série em LP e 
Matemática em
avaliações externas, já
descontado NSE
•Mudança na tendencia
histórica da própria
escola
•Comparação com 
escolas e municípios de 
controle (montar os
controles)
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Insumos

 Horas da equipe da Fundação

 Horas de tutoria

 Ferramenta de EAD

 Conteúdo

 Encontros presenciais

Atividades:

 Desenvolver conteúdo e inserí-lo na
ferramenta de EAD

 Mobilizar diretores para participar do curso

 Inserir e manter os participantes plugados

 Organizar e implementar os encontros
presenciais

 Receber e avaliar as atividades e as 
monografias dos participantes

 Organizar e implementar as formaturas e 
as atividades de reconhecimento em nível
local
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Produtos

 Conteúdo do curso e o website

 Relatórios de performance dos 
participantes

 Diploma de pós graduação para quem 
obteve desempenho suficiente

Resultados intermediários

 Transformação do diretor da escola em 
um líder pedagógico, medido pelas notas 
nas atividades práticas do curso
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Resultados finais

 Melhora no desempenho dos alunos de 4a 
e 8a série em LP e Matemática na Prova 
Brasil (avaliação censitária, externa e 
obrigatória)
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Qual é o impacto do GSE no desempenho 
dos alunos?



6

11

4. Indicadores de Resultado

 Desempenho dos alunos de 4a e 8a séries em LP 
e Matemática na Prova Brasil

5. Método 

 Análise retrospectiva:

 Linha de base 2005, 2007

 Follow-up 2009

 Estabelecer os grupos de 
controle e de tratamento: 

 46 escolas AMENSP vs. 43 
escolas CESP (próximas 
geograficamente + 
mesmas características 
sócio econômicas)

 Teste para comparar os grupos 
de controle e de tratamento (NSE 
dos alunos, tamanho da escola, 
tempo de experiência do diretor, 
se município usa sistema de 
ensino)

 Pareamento das escolas baseado 
nas tendências de diferença de 
Prova Brasil (2007-2005)

 Diferença nas diferenças 12

4 a série
LP e Mat

Tratament
o (fez GSE 
em 2009)

Controle
(não fez)

Dif

Prova Brasil
– 2005

X

Prova Brasil
– 2007

~X

Prova Brasil
– 2009

> X

8 a série
LP e Mat

Tratament
o (fez GSE 
em 2009)

Controle
(não fez)

Dif

Prova Brasil
– 2005

X

Prova Brasil
– 2007

~X

Prova Brasil
– 2009

> X
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6. Dados e Amostra

Dados

 Prova Brasil de 2005, 
2007 e 2009

 NSE dos alunos e 
informações das 
escolas

Amostra

 46 escolas municipais 
da região oeste do 
estado de São Paulo, 
que começaram o GSE 
em março de 2009

 Todas as escolas 
municipais do estado 
de São Paulo, que 
solicitaram o GSE, 
mas ainda não fizeram
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Maio: escolha dos grupos de controle e de
tratamento

 Junho: dados Prova Brasil disponíveis

 Agosto: relatório final
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8. Fontes de Financiamento

 Financiado pela própria instituição 
implementadora


