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JOVEM DE FUTURO 3ª 
GERAÇÃO



Jovem de Futuro 3ª geração - Circuito de Gestão



Jovem de Futuro 3ª geração - Ações

 Oficina 1
 Curso Módulo 1

 Oficina 2
 Curso Módulo 2

 Oficina 3
 Curso Módulo 3

 Oficina 4
 Curso Módulo 4

 Oficina 5
 Curso Módulo 5

 Oficina 6
 Curso Módulo 6

Ações do IU:
 6 Oficinas e protocolos para as 

visitas técnicas: para supervisores 

 Curso com 6 módulos para 
diretores e coordenadores 
pedagógicos

 Assessoria técnica: GL, GA e 
equipe central IU



Se
cr

et
ar

ia
Es

co
la

Circuito de Gestão

Metas ExecuçãoPlanejamento

VT VT VT VT VT VT VT VT

R
eg

io
n

al

Metas Planejamento

Metas ExecuçãoPlanejamento

RT RT RT RT RT

SMAR Correção de RotaRBP

VT VT VT

SMAR Correção de RotaRBP

SMAR Correção de RotaRBP

RT RTRT

RT RT RT RT RTRT

R
G

I

R
G

I

R
G

I

R
G

I

R
G

IOF 1 OF 2 OF 3 OF 4

R
G

I

R
G

I

Execução

RT RT

2x



INSTITUTO UNIBANCO

Estado
Total de Matriculas dos 

Estados

Total de Escolas dos

Estados

2015 

Escolas JF

CE 340.766 621 439

ES 110.955 290 151

GO 213.928 614 577

PA 320.134 527 45

PI 115.613 468 139

Total 1.101.396 2.520 1.351

* Excluídas escolas em regime de tempo integral e escolas “especiais”

** Excluídas escolas em regime de tempo integral

***Estimativa: GO definiu que as escolas que forem geridas por contrato com OS e escolas de tempo 

integral não serão incluídas no JF

Números gerais

Jovem de Futuro
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MODELO LÓGICO – TEORIA DO 

IMPACTO
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As visitas técnicas do supervisores 
inauguram processos que incidem na 
qualidade da gestão

Como resultado, as escolas 
funcionam melhor.

8

Competências de 
gestão desenvolvidas

Gestão escolar de 
alta qualidade

Escola com 
funcionamento 

adequado

Processos 
pedagógicos 

com 
funcionamento 

adequado

Práticas pedagógicas 
melhores

Alunos mais 
engajados e mais 
efetivos em seu 

próprio aprendizado

Aumento na 
aprendizagem dos 

alunos

JF oferece cursos e define com SEDUC visitas técnicas 
quinzenais dos supervisores, as quais têm também 
efeito formativo

Inclusive, os processos 
pedagógicos funcionam melhor Quando os processos pedagógicos funcionam 

melhor, maior a probabilidade de uso práticas 
pedagógicas mais eficazes.

Alunos mais engajados porque a 
escola é melhor gerida, funciona 
melhor e as práticas pedagógicas 
são melhores

SALA DE AULA ALUNO

Modelo Lógico

ESCOLA
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Competências de 
gestão desenvolvidas

SUPERVISÃO

JF oferece protocolos para orientar as 
visitas, oficinas formativas e 
assessoria técnica para qualificar as 
visitas técnicas dos supervisores às 
escolas

Formação em serviço 
dos gestores 

escolares em circuito 
de gestão

Instauração de PDCA 
nas escolas 

(circuito de gestão)

Por meio das visitas técnicas 
pactuadas pelo JF com a SEDUC

Informações sobre 
necessidades da 

escola
As visitas técnicas aproximam o supervisor da escola – sofistica percepção. 

Com o tempo, 
supervisor aumenta 
repertório e sabe ser 

tutor

Na medida em que o circuito de gestão 
roda supervisor aprende sobre ações 
efetivas e sobre os problemas da 
escola – passa a ser tutor.

Regional e Seduc

Escola registra seus problemas no sistema – visibilidade para Seduc

Ações mais 
aderentes às 

necessidades das 
escolas

Modelo Lógico

ESCOLA
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Níveis de Intervenção

Modelo Lógico

Seduc

Regional

Escola

Sala de aula

Aluno

Supervisão
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Plano da regional com resolução de 
problemas nas escolas prioritárias 
dentro da alçada da regional. Visão 
customizada.

Competências de 
gestão desenvolvidas

Qualidade do PDCA 
para apoiar as 

escolas prioritárias

Qualidade do PDCA 
para apoiar as 

escolas em geral

JF disponibiliza protocolos e 
oficinas de formação para 
Regionais (seu PDCA)

Plano da regional com resolução de 
problemas nas escolas dentro da 
alçada da regional. Visão macro.

Regionais controlam e 
apoiam supervisores

REGIONALSUPERVISÃO

Qualidade do 
trabalho de 
supervisão

Modelo Lógico

ESCOLA

Ações mais 
aderentes às 

necessidades das 
escolas
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Plano da Seduc com resolução de 
problemas nas escolas prioritárias 
dentro da alçada da regional. Visão 
customizada.

Competências de 
gestão desenvolvidas

Qualidade do PDCA 
para apoiar as 

escolas prioritárias

Qualidade do PDCA 
para apoiar as 

escolas em geral

JF disponibiliza protocolos e 
oficinas de formação para 
Seduc (seu PDCA)

SEDUC ESCOLAREGIONAL

Qualidade do 
trabalho da Regional

Ações mais 
aderentes às 

necessidades das 
escolas

Modelo Lógico

Plano da Seduc com resolução de 
problemas nas escolas dentro da 
alçada da regional. Visão macro.
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As visitas técnicas do supervisores 
inauguram processos que incidem na 
qualidade da gestão

Como resultado, as escolas 
funcionam melhor.
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Competências de 
gestão desenvolvidas

Gestão escolar de 
alta qualidade

Escola com 
funcionamento 

adequado

Processos 
pedagógicos 

com 
funcionamento 

adequado

Práticas pedagógicas 
melhores

Alunos mais 
engajados e mais 
efetivos em seu 

próprio aprendizado

Aumento na 
aprendizagem dos 

alunos

JF oferece cursos e define com SEDUC visitas técnicas 
quinzenais dos supervisores, as quais têm também 
efeito formativo

Inclusive, os processos 
pedagógicos funcionam melhor Quando os processos pedagógicos funcionam 

melhor, maior a probabilidade de uso práticas 
pedagógicas mais eficazes.

Alunos mais engajados porque a 
escola é melhor gerida, funciona 
melhor e as práticas pedagógicas 
são melhores

SALA DE AULA ALUNO

Mapa de perguntas

ESCOLA
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IMPACTOS ATÉ DEZEMBRO 

2016
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205

3ª série do EM, avaliações externas dos estados

Impacto – situação até dezembro de 2015

Geração JF Estados

Após 1 ano de 

intervenção

Após 2 anos de 

intervenção

Após 3 anos de 

intervenção

Mat LP Mat LP Mat LP

3ª Geração

Espírito Santo Em análise Em análise ND ND

Pará Em análise Em análise ND ND

Piauí Em análise Em análise ND ND

2ª Geração

Ceará - - - - 5 5

Goiás - - 4 6 5 5

M.G. Sul - 4 - 5 4 5

Pará - 1º ciclo (15 pares) - - - -

Pará - 2º ciclo (19 pares)* 4 - - -

Piauí * - - - -

1ª Geração

Belo Horizonte 2 7 - 6 12 10

Rio de Janeiro - - - - 7 -

São Paulo - - - - - 5

Vale do Paraíba - - - - 7 -
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Fonte: Estimativas obtidas com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 1995 a 2013.

Evolução do Desempenho médio em Língua Portuguesa e Matemática: 
Brasil, Escolas Públicas

Fundamental

Ensino Médio 18

Um aluno em média aprende 
22 pontos na escala SAEB no 

Ensino Médio

Cinco pontos na Escala SAEB equivalem a 22% 
do que um aluno em média aprende no Ensino 

Médio 



Um impacto de cinco pontos na Escala SAEB é: 

 Maior que o impacto de estudar com um professor experiente; 

 Similar ao impacto de reduzir o tamanho da sala de aula de 22 para 15 

alunos. 

 Próximo à metade do impacto de estudar com um bom professor 

(entre os 20% melhores) ao invés de estudar com um professor fraco 

(ente os 20% piores) 

(referência: Caminhos para Melhorar o Aprendizado, 

http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/) 

O que diz a evidência da avaliação de outros programas e 
intervenções educacionais



O que diz a evidência da avaliação de outros programas e 
intervenções educacionais

Uma resenha (meta-análise) extremamente abrangente de 76 
programas diretamente voltados a promover o aprendizado obteve 

uma média para a magnitude do impacto desses programas 
equivalente a 8 pontos na Escala SAEB

Hill, C. J., Bloom, H. S., Black, A. R., & Lipsey, M. W. (2007). Empirical benchmarks for interpreting effect sizes 
in research. Child Development Perspectives, 2, 172– 177


