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Lei de educação de Ontário - 177, 2009 
 

Desempenho do aluno e  
a lei de governança do conselho escolar 

 
Funções e competências dos conselhos escolares 

 
"Cada conselho deve promover o desempenho 

do aluno e seu bem-estar." 
 



Prioridades 
• Alcançar a excelência  
• Garantir a equidade  
• Promover o bem-estar 
• Reforçar a confiança do 
público 
 
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/About/renewedVision.pdf 

 
 







Documentos de currículo – Ontário 
https://www.edu.gov.on.ca/ENG/policyfunding/growSuccess.pdf                 http://edu.gov.on.ca/eng/document/policy/os/index.html 
 



Cartão de relatório provincial de Ontário das 
habilidades de aprendizado. 

 https://www.edu.gov.on.ca/ENG/policyfunding/growSuccess.pdf 



O.C.D.S.B. 
Comunidade 

de caráter 



Plano de melhoria do conselho OCDSB 
Bem-estar 



O.C.D.S.B. 
Resultados de saída 



Características 
1.  Resiliente: enfrentar e superar a adversidade, assumir 

riscos, perseverar, seguir em frente com confiança. 
2.  Globalmente consciente: empático e sensível em suas 

contribuições para a comunidade local/global. 
3.  Colaborativo: trabalhar cooperativamente em um ambiente 

de equipe. 
4.  Inovador/criativo: pensamentos/ideias originais. 
5.  Voltado para metas: auto motivado, diligente, senso de 

responsabilidade. 



Habilidades 
1.  Pensadores críticos: participar do pensamento reflexivo e 

independente. 
2.  Comunicação eficaz: ouvir, falar, questionar, escrever. 
3.  Academicamente diversificado: grandes habilidades de 

alfabetização e aritmética. 
4.  Digitalmente fluente: conhecimento de tecnologia para 

melhorar a aprendizagem. 
5.  Tomadores de decisão éticos: princípios de modelo que 

governam as decisões por meio de ações, honestidade, 
respeito, responsabilidade. 



Do alicerce até o 
sucesso 



Aprendiz do século 21   
 

 
•  Habilidades 

acadêmicas 

•  Habilidades 
Cognitivas 

•  Habilidades Sociais 
•  Características não-

cognitivas 



Como as habilidades sociais 
serão ensinadas? 

https://www.youtube.com/watch?v=pmV0GZex3Y0  



Como as habilidades sociais serão 
avaliadas? 

•  Avaliações do professor 
•  Ferramenta de auto avaliação 

•  OCDE (2015), habilidades para o progresso social: O poder das 
habilidades sociais e emocionais, estudos de habilidades da 
OCDE, publicação da OCDE 
–  http://DX.doi.org/10.1787/9789264226159-en  



Educação em Ontário 
(de boa a excelente) 

+ 136.000 graduados 
adicionais 



Excelência	  e	  Equidade	  
(PISA	  2009)	  


