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A experiência do 
Pisa para Escolas na 
Fundação Bradesco

"Este documento foi classificado pela Superintendência Educacional da Fundação Bradesco e o acesso está autorizado, 
exclusivamente, aos participantes do evento”
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Quem somos

Instituição privada e gratuita

66 anos

escolas

40
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R$ 715 milhões

Investimento realizado

3.336
funcionários, dos quais 

1.665
professores, orientadores 

pedagógicos educacionais e 
coordenadores técnicos.
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Nossos Alunos

85,7% dos alunos 
com renda per capita inferior 

a 1,5 salários mínimos

Educação Infantil

2.339
alunos

Ensino Fundamental

26.789
alunos

Ensino Médio

10.340
alunos

Ensino Técnico

766
alunos

Educação de 
Jovens e Adultos

2.469
alunos

43.120
Alunos beneficiados em 
nossa rede escolar física
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Pisa para escolas

36 escolas
2.687 alunos 

8º e 9º anos 
1ª e 2ª séries EM

2019

2 escolas
146 alunos

8º e 9º anos
1ª e 2ª séries EM

2017
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 Os alunos da Fundação Bradesco apresentam menor índice de status econômico,
social e cultural em relação ao resultados do Brasil Privado e aos países da OCDE.

 Grande variação de aprendizagem entre os alunos avaliados X Escolas

 A diferença de média entre os alunos que não reprovaram e os que reprovaram
pelo menos uma vez é de cerca de 100 pontos.

O que o Pisa para escolas
nos revelou?
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 Em Leitura a média da FB é superior aos alunos do Brasil, Colômbia e México 
participantes do Pisa 2018 e, praticamente igual à media obtida pelos alunos do Chile.

 Em Matemática a média é superior ao Brasil, Colômbia e México e superior ao 
Chile, chegando a 21 pontos de diferença.

 Em Ciências o desempenho da FB continua superior aos países da América Latina. 
No percentil 75 a média é praticamente igual a alcançada por um país europeu.

O que o Pisa para escolas
nos revelou?
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Escola 1

2017 2019

Leitura >91  > 53

Matemática > 101 >79 

Ciências >70 > 84 

2017 2019

Leitura >105 > 42

Matemática > 114 >80

Ciências >91 > 57

OCDE 2018: Leitura < 8,04
Matemática< 12,39
Ciências < 6,59

Nossas escolas x Brasil

Escola 2
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 Medidas pedagógicas – revisão do currículo, metodologias e 

materiais didáticos adotados.

 Programa de Recomposição de Aprendizagem dos Alunos 
focado nas habilidades essenciais – com uso de materiais 
específicos e plataformas on-line.

 Criação de espaço aberto de diálogo para projetos 
multidisciplinares e compartilhamento de ideias entre 
professores (plataforma Yammer).

 Formação dos professores para utilização de estratégias 
pedagógicas que colaborem com a aprendizagem dos alunos.

Algumas ações empreendidas
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