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A  finalidade desse boletim 

informativo é trazer 

conteúdo e conhecimento que 

irão colaborar nas rotinas e no 

bom andamento da Escola.  

Publicaremos orientações,      

instrumentos, referências e 

links para ampla divulgação 

em sua Comunidade Escolar. 

Esperamos que aproveite 

nosso primeiro número! 

Prof. Douglas T. Cardelli 

Boletim Informativo da Equipe de Avaliação  

AVALI
F E V E R E I R O / 2 0 2 0  N Ú M E R O  I  

INFORM AÇÃO 

 

Secretária Municipal de Educação 

Com a palavra... 

E stamos juntos, comprometidos 

com a oferta de um ensino de 

qualidade, garantindo aos cariocas uma     

educação pública inclusiva, democrática 

e participativa. É  primordial a iniciativa 

de tornar ainda mais acessível a 

informação  considerando a dimensão 

da nossa rede de ensino. 

Este Boletim busca potencializar as 

informações no tocante à Avaliação 

Escolar, trazendo diferentes temas, 

instrumentos e sugestões que 

corroborem com o cotidiano da escola.  

Inauguramos o ano letivo de 2020 com 

o objetivo de assegurar a excelência na 

Educação Pública, objetivo primeiro da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Prof.ª Talma Romero Suane 
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SOBRE AS DELIBERAÇÕES  

No Diário Oficial n.º 212, de 24 de janeiro de 2020, foram publicadas as 

Deliberações E/CME n.º 35 e E/CME n.º 36, alterando as Deliberações E/CME n.º 16 e 

E/CME n.º 19, respectivamente.  

A Deliberação E/CME n.º 35, de 21 de janeiro de 2020, apresenta nova redação 

quanto às   diretrizes para tramitação dos processos de recursos para contestação de 

avaliação de alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino. 

A Deliberação E/CME  n.º 36, de 21 de janeiro de 2020, normatiza a realização dos 

Conselhos de Classe, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 

Acesse o link para leitura das Deliberações na íntegra: 

http://bit.ly/deliberacoes35e36

A NOVA RESOLUÇÃO COM DIRETRIZES 
PARA A AVALIAÇÃO ESCOLAR 

Conhecendo a Legislação 

O processo de elaboração da nova 

Resolução de Avaliação da Rede 

Pública Municipal de Ensino teve início 

no mês de novembro de 2019, através 

de consulta aos professores da Rede, 

via questionário disponibilizado através 

de link, com abordagem acerca da 

avaliação no contexto escolar.  

Considerando o público envolvido no 

processo, as normativas legais em 

vigor pertinentes ao tema e a 

devolutiva de discussões promovidas 

no decorrer do processo, o novo 

documento constituiu-se na Resolução 

SME n.º 188 de 27 de janeiro de 2020. 

A Resolução SME n.º 188/2020 

estabelece as novas diretrizes  para a 

avaliação da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino. 

No Diário Oficial de 28 de janeiro de 

2020, foi publicada a nova Resolução 

de Avaliação em substituição à 

Resolução SME n.º 1123/2011. É 

fundamental divulgá-la amplamente em 

toda a comunidade escolar. 

Acesse o link e leia a íntegra da 

Resolução: 

http://bit.ly/resolucao188 

http://bit.ly/deliberacoes35e36
http://bit.ly/resolucao188
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COMO ANDA A TAXA DE APROVAÇÃO NA SUA ESCOLA? 

As Metas Projetadas para cada Unidade Escolar 

serão divulgadas em breve. 

Acompanhe! 

#para o muralcarioca 

A OBMEP, Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas, foi 

criada em 2005 para estimular o 

estudo da Matemática e identificar 

talentos na área.  No dia 10 de 

fevereiro de 2020, começam as 

inscrições para a 16ª edição da 

Olimpíada. 

Faça a inscrição dos alunos de sua 

Escola diretamente no site da OBMEP.  

Para maiores informações,  visite o site: 

www.obmep.com.br 

“Nossa escola, hoje, está imersa em um mundo caracterizado por profundas e velozes 

transformações, um mundo que se apresenta através de fragmentos e muitas vezes não 

encontramos o fio que possa conectá-los.” 

ESTEBAN, Maria Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. 2. ed. 

Petrópolis, RJ: De Petrus et alii, 2013. 

 E. M. FRANÇA 

 E. M. FRANCIS HIME 

 E. M. GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO 

 E. M. NAÇÕES UNIDAS  

E. M. PROF.ª CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMARGO 

 E. M. ROSÁRIA TROTTA 

E. M. THOMAS MANN 

http://www.obmep.com.br

