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LIDERANÇA E GESTÃO 

 

O GESTOR COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO 

O papel do Gestor é fundamental na busca pela mudança da qualidade e da equidade da 
Educação brasileira. 

O primeiro passo é reconhecer os desafios e os compromissos que a sua função possui para 
que seja possível oferecer as crianças e adolescentes o direito a uma Educação Inclusiva e de elevado 
padrão de qualidade. 

Com uma gestão bem planejada e de êxito, é possível impactar diretamente a Educação do 
Município como um todo. A mudança começa com você, na sua escola! Para isso, é preciso que você 
conheça as demandas e as peculiaridades locais, afinal de contas, como definir uma estratégia sem 
conhecer o contexto e a realidade? 
 
 
 
 
 
 
Em 2018, a Constituição Brasileira completa 30 anos sem colocar em prática vários direitos e deveres, 
como os Artigos 205 e 206, que tratam do desenvolvimento pessoal do ser humano, incluindo 
cidadania, qualificação para trabalho, igualdade de condições para o acesso e a permanência na 
escola, assim como o padrão de qualidade na Educação. 
 
É HORA DE AGIR! 
 

Existem diversas formas de avaliar a Educação brasileira, sendo o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Brasileira, o Ideb, o principal indicador da qualidade da Educação básica. Ao analisar os 
resultados do Ideb e os resultados de outras avaliações, chega-se à conclusão que os estudantes 
brasileiros carecem de qualidade. 
  
Algumas das principais avaliações são: 
 

 Avaliação   Nacional da Alfabetização - ANA;           
 Prova Brasil; 
 Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; 
 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA. 

Atualmente, a humanidade encontra-se em um momento de desafios e oportunidades por causa do 
avanço da tecnologia e da ciência. E, mesmo com um cenário tão favorável, é impossível negar que a 
desigualdade e a exclusão de minorias ainda são características marcantes da população mundial e, 
principalmente, do Brasil.  

 



2 
 

Entretanto, mesmo com tantos problemas, podemos identificar vários municípios brasileiros 
que provam que a mudança é possível quando o gestor e a sua equipe realizam um bom trabalho. 

As escolas que alcançam bons resultados são aquelas que não se acomodam, que querem 
melhorar cada vez mais e que entendem que o crescimento traz inúmeros benefícios para as crianças. 

Como Gestor, você precisa saber o desempenho de sua escola: ele está bem? Há uma grande 
diversidade entre as suas turmas ou todas evoluem junto? Quais são as potencialidades e as 
fragilidades que você encontra? 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE ESCOLAR 
 

É importante ressaltar que o ambiente escolar não se resume às condições físicas do prédio ou 
da sala de aula. Outros fatores também influenciam na aprendizagem, como: 

 Efetividade das práticas pedagógicas; 
 Interações entre os alunos e os professores; 
 Trabalho em equipe; 
 Ambiente motivador; 
 Respeito. 

 
E, independentemente do meio social em que os alunos se encontram e do nível cultural dos 

seus familiares e/ou responsáveis, as escolas precisam ter ambientes inovadores, dinâmicos, limpos, 
organizados e colaborativos, pois estes fatores evitam a evasão de estudantes e resultam em boas 
taxas de aprovação e pouco absenteísmo. 
 
 
 
 
 
POR ONDE COMEÇAR? 
 
Assuma o desafio coletivo de transformação, faça parcerias significativas e desenvolva ações 
integradas! 
Procure pensar além dos padrões, inovar nas ideias e melhorar a Educação de sua escola.  Promova 
a ética, a cultura de paz, a cidadania, a democracia, os direitos humanos e outros valores, além de 
defender a Educação Básica como direito público! 
 

 
MUDAR SUA ESCOLA É MUDAR O MUNICÍPIO E CONSEQUENTEMENTE O PAÍS! 

 
 
 
 

É fundamental que você tenha esse tipo de diagnóstico, porque, quando se 
identificam as escolas com melhores resultados, é possível organizar ações 
especiais, inclusive parcerias para que as que têm bons resultados apoiem as mais 
frágeis. 

A vulnerabilidade social das famílias não pode ser uma condenação educacional para as 
crianças. 
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ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E O PAPEL DO GESTOR 
 

É direito de toda criança ter acesso a um ensino de qualidade. E você, gestor, junto com o 
Dirigente Municipal de Educação, é o responsável por garantir isso. 
 
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
 

É direito de toda criança ter acesso a um ensino de qualidade. E o Dirigente Municipal de 
Educação, é o responsável por garantir isso. 
 

 Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da 
educação; 

 Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como aqueles de âmbito 
Municipal para o desenvolvimento de políticas públicas e para a elaboração de legislação 
educacional, em regime de parceria; 

 Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação; 
 Administrar, avaliar e monitorar a rede de Ensino Municipal promovendo sua expansão 

qualitativa e atualização permanente; 
 Implantar e implementar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do ensino e da 

aprendizagem de alunos, professores e servidores; 
 Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no sistema 

educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade; 
 Propor e executar medidas que assegurem o processo contínuo de renovação e 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino; 
 Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes das 

características e qualificações do magistério e da população estudantil, atuando de maneira 
compatível com os problemas identificados; 

 Assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema educacional do Município, as 
condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar; 

 Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência escolar, 
no que concerne à sua suplementação alimentar, como merenda escolar e alimentação dos 
usuários de creches e demais serviços públicos; 

 Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 
orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais 
existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder 
Executivo; 

 Implantar política de qualificação profissional, quando necessário; 
 Exercer outras atividades correlatas. 

 
Liderar essa secretaria é desafiador. O cargo de Dirigente Municipal de Educação é um cargo 

técnico e político, desse modo, o líder precisa ter conhecimento sobre Educação e compreender a 
situação de todas as escolas da sua rede, além de criar e implantar novas políticas educacionais, sem 
se esquecer das já existentes. 

Liderar tudo isso envolve cumprir missões como elaborar, implantar e gerir Políticas Públicas 
Educacionais que garantam o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho. Essa gestão faz parte das suas atribuições. 
 



4 
 

As atribuições fundamentais do seu trabalho são: 
 
Gestão Pedagógica; 
Gestão Administrativa, Financeira e de Patrimônio; 
Gestão de Pessoas. 
 
1 - GESTÃO PEDAGÓGICA: O seu trabalho como DME na Gestão Pedagógica é atuar em:  

 Assessorias às escolas na análise das Diretrizes Curriculares Nacionais e na implantação e 
implementação da BNCC; 

 Desenvolvimento de programas de formação para os profissionais que atuam nas escolas; 
 Apoio e organização do trabalho pedagógico; 
 Implementação de procedimentos de avaliação de desempenho dos estudantes; 
 Organização das horas-atividade na jornada de trabalho dos docentes. 

 
 
 
 
 
 

2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PATRIMÔNIO 
 
Nessa atribuição, é fundamental que você tenha o controle das despesas, conheça a 

composição da folha de pagamento e dos descontos previdenciários, todos organizados por cada 
instituição de ensino. 
Segundo o Artigo 70 da Constituição: 
 

“A prestação de contas é dever de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
 

3 - GESTÃO DE PESSOAS 
 
Esse eixo da gestão mostra a importância de conhecer a equipe, administrar o próprio quadro de 
funcionários, incentivar a Educação Continuada e conhecer procedimentos como: designações, 
controle de processos, diárias, férias, contratações temporárias, planos de cargo, carreiras e 
remuneração. 
 
Não se esqueça de que o seu trabalho vai além das atribuições relacionadas a esses eixos de sua 
gestão, você é o agente de transformação na vida das crianças, jovens e adultos! 
 
 

 

 

 
 

É preciso ter foco na Gestão Pedagógica e buscar resultados para 
analisar e implantar ações. 

Além disso, lembre-se: Você é um líder e precisa formar 
outros líderes para que o seu legado permaneça! 
Se isso não acontecer, os avanços conquistados podem 
se perder! 
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E você, gestor escolar, faz parte desse trabalho, pois é a figura central de uma 
instituição de ensino. 

Com responsabilidades que vão desde a gestão de contas até a gestão dos 
relacionamentos, ele precisa ser polivalente para conseguir desempenhar com maestria 
todas as responsabilidades que são inerentes ao seu cargo. 

Além disso, ele também precisa ser capaz de enxergar aquilo que está adiante das 
metodologias tradicionais de ensino. O importante papel de conduzir a escola aos novos 
processos de aprendizagem é também dele. 

Uma boa gestão escolar leva a educação a um outro patamar.  
E para te mostrar mais sobre as funções inerentes a gestão escolar, listamos algumas 

boas práticas para que eleve ainda mais a consciência no desempenho do papel do diretor. 
Acompanhe! 

Estabelecer bons relacionamentos com todos os públicos da instituição 

A gestão escolar precisa desenvolver um bom vínculo com todos os grupos que fazem 
parte da instituição, a fim de que uma gestão democrática e participativa seja vivenciada. 

Ele tem a missão de estabelecer bons relacionamentos e de envolver todos os grupos 
envolvidos nesse ambiente. Unir forças em órgãos públicos e privados, na comunidade, 
família e entidades do segmento, e mostrar que o papel de educar não cabe apenas ao 
estabelecimento de ensino. 

Sendo assim, esse profissional precisa deixar claro que o processo de ensino e 
aprendizagem só será capaz de gerar bons resultados com o trabalho efetivo de todos. E ao 
ser capaz de gerar este entendimento, que será alcançado por meio de bons laços sociais, 
o diretor ganhará importantes aliados dentro e fora de sua escola. 
 
Acompanhar e orientar os processos pedagógicos 

 
Em uma instituição educacional existem os pedagogos. Eles são profissionais 

responsáveis por elaborar os planos de ensino e averiguar se eles estão sendo cumpridos 
corretamente. 

A gestão escolar, nesse caso, deve acompanhar, supervisionar e orientar sua equipe 
colaboradora. O diretor é também responsável por mostrar que as tecnologias não podem 
ser dissociadas do processo de ensino. Podendo o gestor liderar ações na escola para que 
a tecnologia seja agregada às técnicas de ensino. 
 
Mobilizar pais e responsáveis 

 
Os bons relacionamentos criados por um diretor também servem para que ele seja 

capaz de mobilizar os pais e responsáveis pelos alunos. Quando esse profissional tem voz 
ativa e estabelece comunicação constante com os familiares, ele consegue desenvolver a 
percepção de que a escola é uma extensão da casa no que tange à educação, e não o 
contrário. 

E quando há esse entendimento, o acompanhamento e suporte da vida escolar dos 
estudantes torna-se maior, o que favorece bastante a assimilação e internalização dos 
conteúdos apresentados em sala de aula, fazendo com que a gestão do diretor de escola e 
dos membros que o apoiam torne-se mais efetiva, o que favorece o envolvimento da família 
com a instituição de ensino. 
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EDUCAÇÃO E A PARCERIA COM O MEC 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
Seguindo a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o MEC deve apoiar 

os Estados e municípios para assegurar a universalização do Ensino Obrigatório. É um órgão que 
representa a União e que possui função supletiva e redistributiva. 

Alguns exemplos de programas do Ministério da Educação, criados a partir das políticas 
públicas para o desenvolvimento da Educação, são: 
 
Política Nacional de Educação -   BNCC 
Educação básica   -       Mais Alfabetização 
Avaliação, informação e pesquisa educacional - Censo Escolar  
Assistência financeira a famílias carentes para a escolarização dos seus filhos ou dependentes - 
Bolsa Família     
 
O contato com essas políticas públicas precisa ser constante e a parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e o MEC deve ser efetiva! 
 
AUTARQUIAS 
 

As autarquias responsáveis por ações e programas de Educação do País são autônomas, mas 
precisam trabalhar em parceria com o MEC, seguindo as políticas estabelecidas pelo ministério. 

Algumas das autarquias que desempenham papel importante na Educação são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O FNDE é responsável pela maioria das ações e dos programas da Educação Básica do País, 
além de também administrar e executar todas as políticas educacionais aprovadas pelo MEC. 

A equipe deste órgão trabalha diretamente com os municípios, avaliando pedidos de recursos 
e atendendo às necessidades técnicas. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Plano de Ações Articuladas são exemplos de 
programas oferecidos por ele. 

O FNDE é o responsável pelas transações financeiras para os municípios, que podem ser feitas 
de três formas: 
 
1. Transferência Direta: Repasse automático sem necessidade de pedidos (ex: PNAE, PNAT e PDDE ); 
2. Transferência Voluntária: Feita por convênios. Os municípios precisam assinar um acordo com o 
fundo (é feito esse tipo de transferência para projetos de construção de escolas e creches); 
3. Execução Direta: Transferência de produtos em vez de dinheiro (são exemplos o Programa 
Nacional do Livro e o Programa Nacional Biblioteca Escolar). 

FNDE 
Fundo Nacional 
De Desenvolvimento 
da Educação; 

CAPES 
Coordenação de 
Aperfeiçoamento 
Pessoal de Nível 
Superior; 

INEP 
Instituto Nacional 
de Estudos 
e Pesquisas 
Educacionais. 
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A CAPES é fundamental na expansão e na consolidação da pós-graduação stricto sensu, que engloba 
mestrados e doutorados, em todos os Estados do País. Há alguns anos, o órgão também começou a 
atuar na formação de professores da Educação Básica. 
As ações da CAPES são desenvolvidas por um conjunto de programas, como: 

 Avaliações da pós stricto sensu; 
 Acesso e divulgação da produção científica; 
 Investimentos na formação de recursos de alto nível no País e no exterior; 
 Promoção da cooperação científica internacional; 
 Indução e fomento da Formação Inicial e Continuada de professores para Educação Básica 

presencial e a distância. 
 Mestrados profissionais em rede para professores da educação básica. 

INEP 
A missão da instituição é subsidiar a formulação de políticas educacionais e contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do País. 
Criado para realizar um conjunto de objetivos voltados para o Sistema de Educação Nacional, o INEP 
possui como finalidade: 

 Organizar e manter o Sistema de Informações e Estatísticas Educacionais; 
 Planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação 

nacional; 
 Promover a disseminação de informações sobre a qualidade da Educação Básica e Superior; 
 Publicar estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas do Plano Nacional de 

Educação; 
 Falar sobre as avaliações externas pós BNCC e explicar a importância do INEP e os desafios 

que ele está passando nesta situação do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
Para um bom uso dos recursos públicos, a execução orçamentária deve ser realizada com eficácia, 
eficiência e efetividade. 
 
          Interpreta até que ponto os resultados foram alcançados. 
 

 
     
 É entendida como a racionalização dos recursos. 

 
    
                     
                                                    Reflete os impactos produzidos pelos produtos ou serviços. 

O INEP aplica provas, como a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), a Prova Brasil e o 
ENEM, que resultam em indicadores que você deve se basear para definir melhorias para 
o seu município. 

EFICIÊNCIA 

EFICÁCIA 

 

EFETIVIDADE 
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Uma boa gestão pública é direcionada ao atendimento dos interesses e das expectativas da 
sociedade, além de ser um reflexo de uma boa governança! 
 

A partir do plano de ação, é possível melhorar gradativamente a qualidade da Educação da sua 
escola. O seu plano deve ser: coerente, preciso, objetivo, ter sequência e flexibilidade. Para isso, 
gestores, elabore um plano de ação com a sua equipe, alinhando as equipes administrativa e 
pedagógica. 
 
ETAPAS DO PLANO DE AÇÃO 
 

1 – Conhecer o PPP e os relatórios da Avaliação Institucional Interna e Externa; 
2 - Elencar aspectos que precisam de melhoria; 
3 - Mobilizar a equipe para realizar as ações; 
4 - Apontar as ações, bem como as datas e os responsáveis; 
5 - Acompanhar a realização das atividades; 
6 - Desdobrar as ações (se necessário). 

 
 
 
 
 

 
  

 

Esta é apenas uma sugestão de plano de ação. Você deve definir uma estratégia de acordo 
com as características da sua escola e sempre revisá-la para a atualização de ações que 
pedem melhorias. 
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DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Garantir que as crianças, jovens e adultos tenham acesso à Educação de qualidade, igualitária 
e inclusiva não é o dever de uma pessoa só, mas sim da escola, da família e do Estado. Neste universo 
de responsabilidades, a sua – como gestor – é mobilizar todas as partes envolvidas para atingir esse 
objetivo. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 

Para iniciar essa mobilização, é necessário que você tenha não apenas os conhecimentos 
teóricos e técnicos da sua função, mas saber analisar a situação da sua escola. Para isso, existe o 
diagnóstico da situação educacional da escola, através da Avaliação Institucional Interna e Externa, 
os resultados do IDEB, o índice de reprovação e evasão. 

Esses diagnósticos devem ser elaborados com base em resultados de aprendizagens realizados 
por processos externos e internos, além de informações apuradas a partir de processos da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

A análise da situação educacional da escola deve ser realizada por meio de uma gestão 
democrática, utilizando processos de avaliação estruturados a partir de cinco grandes dimensões: 
1 - Gestão educacional; 
2 - Formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar; 
3 - Práticas pedagógicas e avaliação; 
4 - Infraestrutura física e recursos pedagógicos; 
5 - Relação entre escola e sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 

Transformar a informação em conhecimento cria um diagnóstico para a tomada de decisões 
no âmbito da escola. 
 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 
 

O diagnóstico é uma oportunidade de conhecer as reais condições do seu município e os fatores 
externos para que você proponha ações eficazes. Portanto, analisar o contexto socioeconômico e 
cultural é essencial para propor ações viáveis para a realidade da escola. 
 
O QUE O GESTOR DEVE FAZER DEPOIS DO DIAGNÓSTICO? 
 

Elaborar Projeto político pedagógicas para a ação educacional, em que se elegem e priorizam 
objetivos e as metas para minimizar ou solucionar problemas detectados. 
A reflexão para o planejamento da Educação deve abordar algumas dimensões como: 
Gestão escolar; 
Área pedagógica; 

As avaliações classificam quais são os objetivos e as metas educacionais 
prioritárias e como cada uma dessas cinco dimensões atende ao que foi 
previamente estabelecido. 
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Orçamento; 
Gestão democrática; 
Recursos humanos; 
Recursos materiais; 
Cumprimento de prazos e da legislação; 
Outros. 
 

As ações definidas por sua equipe devem garantir o cumprimento dos princípios norteadores 
da Educação Brasileira, baseados na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, na LDB e nos planos nacionais, estaduais e municipais de educação. 

 
E você, gestor, deve garantir as condições para que as reflexões se desdobrem em um 

planejamento estratégico que tenha como foco a aprendizagem dos alunos. 
 

PLANEJAMENTO X PLANO 
 
O diagnóstico é a forma de tomar decisões e é a partir dele que você, gestor, deve elaborar um 
planejamento para sua escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO X INDICADORES 
 

No contexto geral, avaliar é medir, testar, dar valor a algo e interpretar se os resultados 
apontam acertos ou erros. Já os indicadores são instrumentos para analisar as suas metas de forma 
qualitativa e quantitativa. 

Na Educação, o número de alunos que concluemo Ensino Médio pode ser um indicador 
interessantíssimo.  
 
CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

A avaliação de aprendizagem e a avaliação institucional são fundamentais para a elaboração 
de um diagnóstico da situação do sua escola. 
 
 

PLANEJAMENTO 
Estratégia e visão 
ampla do processo -

PPP. 

CONCLUSÃO 
O plano é o resultado do planejamento, 
usado como um instrumento para organizar 
ideias, traçar objetivos e metas. 

PLANO 
Tática e resolução do 
problema. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

 Voltada para o desenvolvimento dos alunos; 
 Considera os aspectos de aprendizagem (cognitivo, social, afetivo, psicomotor, outros). 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 Compreende a escola como um espaço integrado por participantes; 
 Transformação de si e da sociedade. 

 
Além disso, também é preciso cruzar os dados da escola com os indicadores referentes as 

condições sociais dos alunos nela inseridos. Mas não se esqueça de que a condição social dos alunos 
da escola não deve ser uma condenação para esses alunos. 
 
Não se  
             DADOS ESCOLA                CONTEXTO EDUCACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
 

As análises das avaliações resultam em novas possibilidades para desenvolver um olhar crítico 
e global sobre a realidade da Educação e planejar ações efetivas para a melhoria contínua por meio 
das políticas públicas. 

Para auxiliar na formulação, na reformulação e no monitoramento das políticas públicas, existe 
o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Composto por avaliações externas em larga 
escala, o objetivo deste sistema é realizar um diagnóstico da Educação Básica Brasileira. 

 
SAEB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por meio dessas três avaliações, o SAEB contribui para a melhoria da qualidade do ensino, da 

sua eficiência e da sua equidade. 

- Ensino-aprendizagem; 
- Condições necessárias para que 
esse ensino aconteça; 
- Técnicas de avaliação. 

- Indicadores sociais; 
- Sites de órgãos públicos; 
- Institutos de pesquisas. 

ANEB 
Avaliação Nacional da 
Educação Básica 

ANA 
Avaliação Nacional da 
Alfabetização 

ANRESC/ PROVA BRASIL 

SAEB Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar 



12 
 

A partir de 2019, a ANA e a Prova Brasil deixam de existir com essa nomenclatura. Sendo assim, 
todas as avaliações externas serão identificadas como Saeb. O que irá marcar as diferenças será a 
indicação da etapa e das áreas do conhecimento avaliadas. 

Além disso, o Saeb em 2019 passa a incluir a Educação Infantil. Portanto, as aplicações devem 
acontecer para turmas de creche, pré-escola, 2º ano, 5º ano, 9º ano e 3ª série do Ensino Médio. 

 
INDICADORES EDUCACIONAIS 

Os indicadores educacionais são considerados “um valor estatístico referente à qualidade do 
ensino”, que avalia tanto o desempenho dos alunos, quanto o contexto econômico e social das 
escolas. 

Muitos deles, inclusive, podem ser resultados de processos dentro do seu próprio município e 
outros, disponibilizados por órgãos e institutos como: 

 
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
Fornece o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano); 
Dá origem ao IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano do Município). 
O IDH é formado por indicadores de: 

 Educação (alfabetização e taxa de matrículas); 
 Longevidade (esperança de vida ao nascer); 
 Renda (PIB per capita). 

O desenvolvimento vai além de análises econômicas, o objetivo é a satisfação das necessidades 
básicas dos seres humanos. O IDH e o conceito de desenvolvimento humano colaboram com as 
reflexões sobre a Educação. 
 
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep); 
Responsável por:  

 SAEB; 
 ENADE; 
 ENEM; 
 ENCCEJA; 
 Censo Escolar. 

 
 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
Responsável pelo Censo Demográfico. 
O IBGE traz informações como: 

 Faixa etária da população; 
 Número de analfabetos; 
 Tipos de escolas; 
 Cursos frequentados pela população; 
 Tempo de escolarização; Entre outras. 

 
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 

A junção dos dados do Censo Escolar, realizado pelo INEP, e do Censo Demográfico, pelo IBGE, 
permite que o INEP forneça os seis eixos de indicadores educacionais: 
Indicadores sociodemográficos:  

 taxa de analfabetismo; 
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 número médio de anos de estudo; 
 percentual da população adulta segundo nível de instrução; 
 índice de adequação de escolaridade na faixa etária de 11 a 18 anos. 

 
Indicadores de oferta:  

 número médio de alunos por turma;  
 percentual de docentes com formação superior;  
 percentual de alunos beneficiados pela escola; 
 relação aluno-função/docente; percentual de escola por série oferecida;  
 taxa de utilização de salas de aula; percentual de docentes com mestrado e doutorado; 
 relação aluno-docente em exercício; entre outros. 

 
Indicadores de acesso e participação:  

 taxa de atendimento escolar; taxa de escolarização líquida e bruta; 
  taxa de incorporação no Ensino Fundamental aos 6 anos;  
 taxa de ingresso no Ensino Fundamental; taxa de incorporação ao sistema; 
 taxa do ingresso de alunos provenientes da EJA; entre outros. 

 
Indicadores de eficiência e rendimento:  

 taxa de distorção idade-conclusão;  
 taxa de distorção idade-série;  
 idade mediana em que o aluno completa o ano de conclusão; 
  idade mediana em que o aluno completa o ano; 
  taxas de rendimento escolar; 
 taxas de fluxo escolar;  
 tempo médio esperado de permanência no sistema;  
 número médio esperado de séries concluídas; 
  taxa esperada de conclusão; 
 relação entrada/saída matrículas-ano; entre outros. 

 
Indicadores de financiamento de Educação: 

 gasto público com Educação em relação ao PIB;  
 gasto público com Educação em relação ao gasto público total; 
  percentual do gasto público em Educação por tipo de gasto;  
 gasto médio por aluno; gasto médio por aluno em relação ao PIB per capita. 

 
Indicadores de comparação internacional:  

 percentual da população de 5 a 14 anos em relação à população total; 
 taxa de atendimento escolar na faixa de 5 a 14 anos; 
 percentual de concluintes do Ensino Médio em relação à população na idade teórica de 

conclusão (17 anos). 
 
Além desses índices, um que merece ser mencionado é o Índice de Oportunidade de Educação Básica, 
que engloba toda a Educação (Ensino Infantil, Fundamental e Médio). 
 
 
 Avaliar e compreender os indicadores potencializam os resultados da sala de 

aula. 
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LIDERANÇA E GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

Você é o agente transformador da Educação Municipal! 
O objetivo de uma gestão pública é efetivar e garantir o direito e o acesso de todos os cidadãos 

aos serviços oferecidos pelo Governo. Portanto, o objetivo da Educação Municipal é garantir o 
acesso, permanência e sucesso às crianças, jovens e adultos. Este objetivo só será alcançado quando 
as escolas forem bem-sucedidas e os municípios se destacarem qualitativamente no âmbito 
educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDERANÇA X GESTÃO 
 
COMPETÊNCIAS REQUERIDAS AO GESTOR                                                     COMPETÊNCIAS REQUERIDAS AO LÍDER 
PÚBLICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO                                                       PÚBLICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

Conhecimento da máquina pública                      Capacidade de comunicação 
Conhecimento jurídico                                      Capacidade de lidar com os liderados 
Capacidade de promover o envolvimento da sociedade      Legitimidade 
Capacidade de lidar com o público                     Bom senso 
Objetividade                                      Capacidade de agregação 
Orientação para resultados                       Disciplina 
Perspectiva global                        Visão sistêmica 
Relacionamento interpessoal                      Espírito de corpo 
Visão sistêmica 

 
Entende-se que gestores costumam propor melhorias imediatas para alcançar as metas 

estabelecidas, enquanto líderes buscam benefícios para o futuro, por meio de ideias e projetos. 
 
LIDERANÇA NA GESTÃO PÚBLICA 
 

A Undime entende que o DME deve ser o líder na Gestão da Educação Municipal e estabelece 
uma série de funções, como: 

“(...) elaborar, implementar e gerir políticas públicas educativas que garantam o 
desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional na perspectiva de uma formação integral, visando 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Além de competências técnicas, o DME deve ter clareza sobre as responsabilidades 
administrativas, políticas, sociais, cognitivas e socioemocionais na perspectiva de uma formação 
integral, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Deve colocar como prioridade do seu ato de governar a garantia do direito que a população 
matriculada possui, na rede de ensino que gerencia, de ter acesso e permanência na escola e 
aprendizagem com qualidade social. Ademais, o DME tem o desafio de incluir a população que se 
encontra fora da escola. 

Conhecendo as normas – Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e acordos internacionais –, as políticas, os programas e os projetos 

Conhecimento 
técnico; 

Métodos de gestão 
geradores de alto 
desempenho. 

Liderança de                 
excelência; 
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educativos públicos nas esferas municipal, estadual e federal, o DME deve focar as suas ações na 
busca permanente da redução das desigualdades sociais e no alcance da equidade. Dessa forma, sem 
dúvida, ele contribuirá para que seja resolvida a dívida social historicamente gerada no País por falta 
da presença do Estado. O DME será sempre desafiado a promover o desenvolvimento humano, bem 
como a superar desafios de uma rede ou de um sistema de ensino que precisa responder aos anseios 
dos munícipes da região cuja política educacional administra.” 
 

ATRIBUIÇÕES DO DME 
 

O Dirigente Municipal de Educação possui algumas atribuições pedagógicas e administrativas 
que precisam ser cumpridas. Conheça algumas delas: 

 Validar a legalidade, a autenticidade e a publicidade das ações e dos documentos expedidos, 
com base na legislação e nas diretrizes educacionais vigentes, garantindo a legitimidade; 

 Organizar e acompanhar a progressão das ações educacionais realizadas na rede, 
considerando a legislação vigente, o PNE, o PME e outros documentos norteadores; 

 Acompanhar situações que envolvam a orientação de diretores, coordenadores, professores 
e demais profissionais da Educação, intervindo quando necessário de forma prática e 
colaborativa; 

 Organizar e coordenar reuniões com equipes que promovam ideias, entendimentos e 
concretização do PME; 

 Planejar, negociar e construir o plano de trabalho da secretaria; 
 Identificar e validar as metas de atendimento e a necessidade de infraestrutura da rede; 
 Buscar e estabelecer relacionamento com instituições públicas e privadas, com o objetivo de 

promover benefícios no contexto educacional e social do aluno; 
 Idealizar e participar de eventos locais (escola e comunidade), regionais, nacionais e 

internacionais; 
 Propor e validar a implantação e o desenvolvimento de projetos e ações de cunho 

educacional, integrando grupos, arranjos, comitês, comissões e conselhos para auxiliar o 
desenvolvimento da comunidade; 

 Estimular as equipes das escolas na elaboração, na implantação e no desenvolvimento de 
Projeto Político 

 Pedagógico (PPP) das escolas, contribuindo com o desenvolvimento do aluno e da 
comunidade; 

 Acompanhar a implantação e o cumprimento das diretrizes educacionais; 
 Elaborar com as equipes educacionais da secretaria a proposta de trabalho e acompanhar a 

sua execução ao longo do ano; 
 Propor atualizações e revisões das propostas de trabalho de acordo com as transformações e 

as necessidades da área educacional; 
 Identificar e solicitar reformas, ampliações, compras de patrimônio, aquisições e 

desenvolvimento de sistemas; 
 Cuidar do ambiente educacional e dos bens patrimoniais, adotando ações preventivas em 

relação à conservação e à manutenção da infraestrutura; 
 Administrar o orçamento da secretaria com base na legislação, nas normativas e nas diretrizes 

de planejamento, financeiras e patrimoniais; 
 Identificar a necessidade de ampliação dos quadros do magistério e administrativo para 

viabilizar concursos e processos seletivos para as contratações de novos funcionários frente 
à demanda; 
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 Acompanhar e monitorar o transporte escolar de acordo com a legislação; 
 Acompanhar e monitorar a alimentação escolar de acordo com a legislação. 
 A liderança traz consigo grandes responsabilidades, mas também a chance de se tornar um 

exemplo. 
 
ATRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR /DIRETOR 
 

 representar a Unidade Escolar, responsabilizando-se pelo funcionamento da 

Associação de Pais e Mestres – APM e do Conselho Escolar; 

 cumprir as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação para a gestão 

escolar; 

 conhecer, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente do ensino e as determinações 

legais das autoridades competentes, no âmbito de suas atribuições; 

 cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Escolar; 

 manter atualizado o inventário dos bens públicos, zelando por sua conservação; 

 articular a organização do currículo constante no projeto político-pedagógico, com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular; 

 acompanhar o desempenho acadêmico dos educandos e apresentar bimestralmente, 

à comunidade, relatório respectivo, propondo ações de melhoria dos resultados; 

 coordenar as atividades pedagógicas, administrativas e financeiras em articulação 

com o diretor-adjunto, quando for o caso, a Associação de Pais e Mestres - APM e o 

Conselho Escolar; 

 decidir sobre as transgressões disciplinares dos educandos e servidores, ouvida a 

coordenação pedagógica e o Conselho Escolar, respeitadas as normas vigentes; 

 conceder férias regulamentares aos funcionários; 

 coordenar, em articulação com o diretor-adjunto, quando for o caso, e com o 

coordenador pedagógico, a elaboração, implementação e avaliação do projeto 

político-pedagógico e demais Programas e Projetos desenvolvidos na Unidade 

Escolar; 

 

Para dar transparência e publicidade às práticas administrativas e pedagógicas, o 

Gestor pode construir um memorial descritivo com as ações desenvolvidas pela equipe da 

gestora da escola, desta forma tudo que foi realizado em prol da garantia da aprendizagem 

das crianças, jovens e adultos fica registrado organizadamente, podendo ser utilizado nas 

audiências públicas com a comunidade. 

 

  

“O tempo é o recurso mais escasso do gestor; se não for bem administrado, nada mais poderá ser”. 
Peter Druker, filósofo, economista e escritor 

especializado em administração (1909 – 2005). 

 

Para administrar o tempo, é necessário racionalizar as escolhas e priorizar o que é mais 
importante para ser executado ao longo do dia. Portanto, é preciso desenvolver as metas, 
estabelecer os objetivos e criar uma lista de tarefas calculando o tempo que será utilizado em cada 
uma. 
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INTERRUPÇÕES 
 

Algumas interrupções podem aparecer ao longo do dia de trabalho e atrapalhar o 
desenvolvimento das atividades, então fique atento para evitá-las! 
 
TELEFONE 
• Mantenha o foco quando estiver ao telefone; 
• Reserve um horário para retornar às ligações de uma só vez; 
• Se não costuma verificar a caixa postal, deixe o seu e-mail para recados na mensagem; 
• Em reuniões, mantenha o telefone no silencioso. 
 
ESCRITÓRIOS ABERTOS 
• Escolha um horário de foco total; 
• Evite deixar materiais que tiram a atenção à mostra; 
• Quando for interrompido, verifique se é possível resolver o problema em outro horário. 
 
CONVERSAS NO CORREDOR 
• Tenha bom senso e imponha limites de tempo; 
• Evite aceitar tarefas no corredor e no café, formalize por e-mail; 
• Se a conversa do café se estender, seja objetivo e corte rapidamente. 
 
INTERNET/E-MAILS 
• Estabeleça um horário de acesso; 
• Determine o objetivo do que está sendo buscado; 
• Responda a todas as mensagens recebidas. 
 
REUNIÕES 
• Defina o objetivo da reunião; 
• Estabeleça horário de início e término; 
• Convide quem irá contribuir para a reunião; 
• Distribua ata aos participantes. 
 
“Se você sofrer muitas interrupções ao longo do dia, significa que ocorre uma centralização 
excessiva das informações. É preciso fazer uma distribuição melhor por toda a equipe.” 
 
PROCRASTINAÇÃO 
 
Adiar as suas tarefas e obrigações é procrastinar, o que pode atrapalhar o seu rendimento. Para evitar 
este problema, seguem algumas dicas: 
1. A tarefa é grande? Divida! 
2. Use a operação Shutdown: desligue-se completamente de todos os outros meios para poder se 
concentrar. 
3. Delegue ou cancele algumas atividades. 
4. Transforme a tarefa em um compromisso. 
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PLANEJAMENTO DO TEMPO 
 

Na realidade de um gestor, o ideal é estruturar um plano de ação para a administração do 
tempo. Planejar as atividades significa ganhar tempo e reduzir as possíveis urgências. 
 
Ao criar um plano de ação, é preciso: 

 Planejar as ações; 
 Organizar o espaço; 
 Ter uma liderança educadora; 
 Delegar trabalho; 
 Ter uma comunicação assertiva; 
 Tomar decisões rapidamente; 
 Concentrar-se para a realização do trabalho; 
 Definir limites; 
 Ter disciplina. 

 
E o que fazer com os planos já elaborados? 

 Avalie o que foi realizado; 
 Flexibilize as ações; 
 Permita ajustes; 
 Equilibre a quantidade de trabalho com o tempo para a sua realização; 
 Remodele a organização do tempo e do trabalho. 

 
MATRIZ URGENTE-IMPORTANTE 
 
Outra técnica para planejar as atividades e organizar o tempo é a matriz urgente-importante. 
 

1 – FAÇA AGORA    Tarefa com prazo para execução 

2 – AGENDE              Tarefa que contribui para a realização de metas e objetivos 

3 – DELEGUE            Ao ser interrompido por algo que não tem importância 

4 – ELIMINE               Distração 
 

Essa matriz é utilizada para otimizar a sua lista de trabalho diário e organizar com clareza as 
suas atividades, estabelecendo uma ordem de importância e urgência delas. 

A partir dessa separação, é possível identificar quais ações devem ser realizadas urgentemente, 
agendar o que é importante, delegar o que não é imediato e eliminar o desnecessário. 
 
 
 
 
 
 
APLICATIVOS PARA PLANEJAR O TEMPO 
 
Google Keep: Registrar ideias, gravar notas de voz com transcrição automática, tirar fotos de um 
pôster ou um documento recebido e organizá-las para pesquisa, além de compartilhar informações; 

A priorização das tarefas é a chave para o sucesso da administração do tempo! 
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Wunderlist: Organizar e compartilhar listas de tarefas, programar e receber lembretes, distribuir 
tarefas e trabalhar em grupo. 
Habitica: Como em um jogo, este aplicativo possui uma personagem customizada que ganha força 
quando as tarefas são realizadas. 
Salpinx: Gerencia tarefas e projetos, permite o cadastro de demandas e prioridades, permite o 
compartilhamento de arquivos, conversa por chat e emite lembretes. 
Todoist: Integração com diversas plataformas e diferentes dispositivos, organiza tarefas em 
categorias, permite que o usuário acrescente subtarefas, compartilha informações e emite 
notificações. 
 
Com isso você poderá gerir o seu tempo de forma mais eficiente e criar um ambiente de trabalho 
mais organizado e saudável. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 
 

Para um líder exercer a sua função, é preciso saber se comunicar com clareza em todos os 
tipos de diálogos, com a equipe, professores, diretores, outros dirigentes, alunos e as suas famílias. 

 
COMUNICAÇÃO EFICAZ 
 

Para não ter problemas relacionados à falta de comunicação, deve-se garantir uma troca 
bem-sucedida de informações por uma comunicação eficaz. 
 

Referente 

 
 
 

 

Emissor       Receptor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 

 
Os possíveis ruídos nessa troca podem acontecer em cada uma dessas três partes, inclusive ao 

mesmo tempo. 
Ruídos são possíveis desencontros entre, pelo menos, duas pessoas durante um processo de 

troca de informações. 

Canal de Comunicação 

MENSAGEM 

 

 mENS 

MESAGEM 
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GESTOR COMO EMISSOR 
 
Para a melhor comunicação, o emissor deve conhecer o seu receptor. Sem este conhecimento 

prévio, a linguagem escolhida pode não ser a mais adequada, resultando em um caso de ruído 
provocado pela falta de domínio da linguagem. 

Conheça o seu receptor e identifique a melhor maneira de estabelecer uma comunicação. 
A troca de e-mails também pode ser um problema no ambiente de trabalho, já que mensagens 

escritas trazem consigo uma probabilidade maior de desencontros. 
O emissor deve conhecer o contexto que o seu receptor está inserido e se preparar para enviar 

a mensagem desejada. 
 

GESTOR COMO RECEPTOR 
 

O receptor, em muitos casos, é quem ocasiona a falha de comunicação por causa da sua falta 
de atenção. Mas, muitas vezes também pode ser por falta de clareza do emissor. Portanto, se houver 
dúvidas com relação à mensagem passada, é preciso pedir esclarecimento. 
 
 

A mensagem só se concretiza por uma linguagem. A partir da mensagem, o emissor 
é capaz de transmitir as suas ideias, os seus pensamentos e os seus sentimentos ao receptor. 

 
A empatia é a palavra-chave para o processo comunicativo. Emissor e receptor devem se 

colocar um no lugar do outro para diminuir ruídos na troca de informações. 
 
LINGUAGEM 
 

Considerada uma representação da cultura, cada grupo de pessoas possui a sua própria 
linguagem específica. Ela pode ser classificada em duas categorias: 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entende-se, portanto, que a aplicação de cada uma delas dependerá do contexto inserido.  
 

 
Agora observe o esquema: 

FORMAL 
Rígida. 
Representada por regras 
preestabelecidas; 
Orientada pela norma culta. 

 

INFORMAL 
Descontraída.  
Associada a expressões 
regionais; 
Orientada pela oralidade. 

 



21 
 

 
 
 
RECEPTOR 
(, leitor, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É possível se comunicar pela palavra falada ou escrita, por gestos, imagens, sons, cores e até 
por desenhos. 

 
A COMUNICAÇÃO DO GESTOR 

 
O gestor exerce um papel de destaque, portanto o cuidado com a linguagem e a mensagem é 

essencial para uma boa gestão. 
 
Somos aquilo que expressamos. Para se relacionar com os diretores das escolas do seu 

município, é necessário manter um diálogo eficaz. Portanto, eles devem ser o seu braço direito, para 
que esse diálogo se transforme em qualidade para os alunos. 

 

 
A COMUNICAÇÃO COM OS DIFERENTES ENVOLVIDOS 

 
A linguagem está relacionada ao contexto cultural, portanto, a partir da forma como nos 
comunicamos, é possível identificar uma diversidade histórica, econômica, demográfica e social. 

 
COMUNICAÇÃO EFICAZ 

 
1° PASSO: Entenda com quem você está falando. 

CANAL 
CÓDIGO 

MENSAGEM 

EMISSOR 
(locutor, falante, 
escritor, etc.) 

RECEPTOR 
(interlocutor, 
ouvinte, leitor, 
etc.) 

Palavra escrita 

Palavra falada 

Gestos 
Sons 

Sinais 

Cores 

Desenhos 

Ideias, sentimentos, 
conceitos... 
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Ao entender quem é o receptor, deve-se analisar o seu discurso e interpretá-lo, para que, 
então, a linguagem seja adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada contexto cultural indica um tipo diferente de linguagem e cada pessoa se comunica por 

meio dos seus conhecimentos. Damos o nome de competência linguística para esse fenômeno. 
 
COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
    +                                  +    
 
 
 
 
 

                            COMPETÊNCIAS 
 
 
As três competências são: 

 

CONHECIMENTO: Expressar da melhor forma, conhecendo a gramática; 
HABILIDADE: Refletir para definir a utilização da linguagem; 
ATITUDE: Escolher a forma da comunicação. 

 
 
2° PASSO: Desenvolva uma habilidade. 
 
Para efetuar esta etapa, é fundamental refletir sobre a língua, identificando a melhor forma de 

utilizá-la para que o discurso seja entendido. 
 
3° PASSO: Tenha atitude. 

 

É fundamental ter um olhar treinado para 
reconhecer situações de fala e escrita que podem 
revelar muito sobre o interlocutor. 

 
 

CONHECIMENTO 
- Informação; 
- Saber o quê;       

- Saber o porquê. 

HABILIDADE 
- Técnica; 
- Capacidade; 
- Saber como. 

ATITUDE 
- Querer fazer; 
- Identidade; 
- Determinação 
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Definir a forma de comunicação e a característica do discurso deve ser pensado previamente, 
pois é a partir desta escolha que o discurso se torna competente ou não. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCURSO COMPETENTE 
 
Nem sempre dominar as regras gramaticais significa ter um discurso competente. Muitas 

pessoas não conseguem se fazer entender justamente por não entenderem o perfil do seu receptor. 
Você consegue conciliar isso quando amplia a sua visão de mundo para compreender e 

processar o que é dito por outras pessoas com atenção. 
A leitura é uma excelente forma de expandir a sua visão de mundo e o seu vocabulário. Ao ler 

obras de gêneros diferentes, você se aproxima de diversos públicos e consegue entender os seus 
perfis. Além disso, os livros também podem ajudar na hora de se comunicar na parte textual, 
lembrando que, nesta era da tecnologia, a importância da escrita é infinitamente maior. 

A comunicação evoluiu e contamos hoje com aplicativos que começaram como instrumentos 
de comunicação informais e acabaram se tornando formais. Alguns exemplos são: 
                   WhatsApp                                     E-mail                                 Mensagem de texto 

 

                         
 
 
Entretanto, o cuidado que devemos ter é com a linguagem, que não deve ser informal, mesmo 

utilizando um aplicativo. Atente-se à forma que deve se comunicar em cada situação. 
 
COMUNICAÇÃO PARA UM GESTOR 

 
Entender as diferentes formas de se comunicar também faz parte do seu trabalho, GESTOR. 

Afinal, a linguagem é importante para todos, incluindo gestores e qualquer outro cidadão. Prova disso 
é que ela é uma das dez competências da Base Nacional Comum Curricular. 

A população está perdendo a capacidade argumentativa por causa da rapidez da informação 
do mundo atual. Um Gestor deve ter a capacidade de argumentar, já que participa de conversas com 
diferentes tipos de personalidades, cargos e níveis sociais. 

 
 

Lembre-se de que a comunicação vai 
além do verbal, o jeito como se porta 

também comunica. 
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4. Comunicação (BNCC) 

 
O que: Utilizar diferentes linguagens 
Para: Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo. 

 
7. Argumentação (BNCC) 
 

O que: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. 
Para: Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com 
base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. 

 
USO DAS REDES SOCIAIS NO AMBIENTE PÚBLICO 

 
 
No mundo, são três bilhões de pessoas nas redes sociais. No Brasil, mais da metade da 

população está conectada à internet. Confira: 
 

130 milhões no facebook  
120 milhões no WhatsApp 
 98 milhões no youtube  
 57 milhões no instagram   
 30 milhões no twitter 
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MÍDIAS SOCIAIS 
 

Com a tecnologia, as pessoas em todo o mundo se aproximaram, a sensação da passagem do 
tempo se tornou diferente, mais acelerada. Ou seja, a tecnologia trouxe facilidades para o cotidiano 
das pessoas. 

E, com a tecnologia, aparecem as mídias sociais, plataformas utilizadas para compartilhar 
conteúdos de diferentes tipos, além de transmitir informações. 

Uma das principais características destas plataformas é a possibilidade da participação 
colaborativa dos usuários: quem estiver conectado pode ser um produtor de conteúdo e de 
informação, o que amplia a cobertura de assuntos e interesses comuns. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

Para utilizar as redes sociais na administração pública, é preciso trabalhar na horizontalização 
dos processos e das hierarquias e na descentralização da gestão e da disseminação da informação 
entre os órgãos e cidadãos. 

Esta é uma ótima oportunidade para dar visibilidade às políticas públicas e às ações 
desenvolvidas pela sua gestão, além de permitir o recebimento de feedbacks do que a população 
pensa sobre o assunto e se os resultados esperados estão sendo atingidos. 
 
 
 
 

 
Referência Bibliográficas: 
 
Uma rede social de sucesso é aquela com grande engajamento. Ou seja, com grande 

quantidade de diálogos e compartilhamentos. Mas também é preciso ficar atento às regras do uso 
dessas plataformas digitais: 

 O uso das plataformas deve cumprir com as exigências estabelecidas pelas legislações sobre 
o assunto; 

 Os diferentes órgãos públicos devem estabelecer critérios e responsabilidades para o uso 
seguro das novas mídias; 

 Definir equipes lideradas por servidores de carreira; 
 A terceirização da gestão dos perfis de órgãos e entidades da administração pública é 

proibida. 
 

Para ser o responsável pelas redes sociais, escolha alguém comunicativo e que conheça os assuntos 
que precisarão ser abordados. 

 
É importante verificar, além da linguagem da informação, o posicionamento ético das 

postagens. Afinal, as mensagens e as conversas realizadas por meio das redes sociais serão um 
posicionamento oficial da Secretaria de Educação. 
 
HATERS E FAKE NEWS 

 

As redes sociais são um canal direto de comunicação entre o gestor público 
e a sociedade. Para que essa utilização seja eficiente, é necessário que 
você, como  gestor, saiba o seu papel de mediador entre os cidadãos e a 
administração pública que você representa. 
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Se o uso de canais de comunicação promove a democracia e aproxima os gestores da 
população, com ele também surgem os “haters”, internautas que atacam qualquer postagem a partir 
do momento que se posicionam contra aquela administração. 

Além disso, essas mesmas pessoas são as disseminadoras de notícias falsas, as chamadas “fake 
news”. Por isso a equipe organizada para cuidar dessa comunicação deve estar atenta a todos esses 
pontos dentro das redes, prezando pela transparência e mostrando a verdade para o público. 

É importante usar as redes sociais de forma responsável, correta e proativa. Isso pode melhorar 
significativamente a sua relação com a população/comunidade. 

 

MOTIVAÇÃO, ENGAJAMENTO E EMPATIA 
 
A boa liderança educacional refere-se às ações no nível administrativo e no nível didático-

pedagógico, porém é também dever do líder gerir o trabalho em equipe. 
 

LIDERANÇA 
 
A liderança consiste em gerir pessoas e processos, com o objetivo de mobilizar esforços para a 

melhoria contínua do ambiente de trabalho e da equipe em si. Portanto, considera-se a liderança um 
processo de influência. 

Para um gestor, a busca é pela melhoria na Educação Pública na Escola. 
Baseando-se nesse conceito, é possível definir três dimensões para a liderança: 
 

1 - Liderança de Traços: Ligada aos traços da personalidade do líder; 
2 - Liderança Comportamental: Estilo comportamental do líder; 
3 - Liderança Situacional: Situações e contexto em que o líder está inserido. 

 

TIPOS DE LÍDERES 
 
Autocrático Centralizador e individualista 
Confiável Inovador e conhecedor da visão e dos valores da instituição 
Agregador Flexível, as pessoas são o destaque da instituição 
Democrático    Pratica uma liderança compartilhada e valoriza as competências 

 
O indicado é que o líder seja voltado para as mudanças e que consiga deixar um legado por 

meio da sua gestão. Mas isso só acontece quando se estabelece um clima satisfatório e quando a 
liderança é desenvolvida em toda a equipe. 

 
NÃO EXISTE 
   UM TIPO CERTO                        
     OU ERRADO 

DE LIDERANÇA. 
 
 
 
 
 
MOTIVAÇÃO 
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Processo interno. Energia que impulsiona alguém a se esforçar mais e alcançar um objetivo 

específico. 
Como dirigente, você pode facilitar a motivação na sua equipe com atitudes como: 

 Atividades de integração; 
 Planos de ação voltados para o futuro; 
 Clareza em relação aos resultados; 
 Metas objetivas e específicas; 
 Feedback. 

 
A motivação não garante necessariamente a determinação do funcionário. 

 
ENGAJAMENTO 

 
Dedicação e comprometimento para a atividade. É gerado quando alguém cria uma relação 

entre os seus valores pessoais com os da empresa. 
Ter uma equipe engajada traz diversos benefícios, como: 

 Enfrentar os desafios; 
 Propagar uma imagem positiva da escola; 
 Diminuir a ocorrência de erros; 
 Aumentar a efetividade das atividades educacionais. 

 
Liderar é promover o engajamento, conhecer a sua equipe e desenvolver planos para que os 

objetivos sejam atingidos. 
 
Um líder pode engajar a sua equipe por meio de ações: 
 

 Criar ações de incentivo; 
 Desenvolver uma cultura organizacional democrática e participativa; 
 Elogiar as pequenas conquistas; 
 Conhecer a equipe. 

 
EMPATIA 

 
Exercitar a empatia é importante para qualquer pessoa, mas principalmente para aqueles que 

ocupam cargos de liderança, independentemente do perfil. 
A partir do momento em que você, como líder, se coloca no lugar do outro, desperta a vontade 

de ajudar, de conhecer a outra pessoa, compreendendo o contexto e criando conexão e uma parceria 
entre todas as partes envolvidas. 

Não se esqueça que as suas ações e os seus exemplos causam efeitos na gestão das escolas, 
impactando diretamente na aprendizagem dos alunos. 

 
Como ser um gestor empático? 

 
 
 
 

Preste atenção no que as pessoas falam.  
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CLIMA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DE CONFLITOS 

 
Para uma gestão eficaz, é fundamental conhecer o seu ambiente de trabalho e as pessoas que 

fazem parte da sua equipe. Afinal, uma gestão não se resume apenas à parte administrativa e 
técnica, mas também ao relacionamento interpessoal. 

 
Como gestor, você deve valorizar a colaboração, o compartilhamento e a criatividade. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Resultado das interações interpessoais, o clima organizacional influencia diretamente o 

comportamento das pessoas. É a qualidade do ambiente organizacional. 
As pessoas devem estar bem consigo mesmas para que o ambiente se torne o melhor possível, 

portanto, um bom gestor deve ser capaz de harmonizar as metas, visando o desenvolvimento da 
capacidade emocional de toda a equipe. 

 
É função das políticas públicas de formação estimular as condições necessárias 

para o desenvolvimento das competências técnicas e socioemocionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para desenvolver as políticas socioemocionais, é preciso: 
 

1) Abertura ao novo: 
 Dê abertura para experimentar e pensar sobre diversas experiências perceptivas, 

cognitivas e afetivas; 
 Desenvolva o lado imaginativo, curioso e interessado em aprender; 
 Desenvolva o empreendedorismo. 

Esteja disposto a ouvir! 

Valorize os pontos positivos de cada geração. 

Resolva conflitos. 

SOCIOEMOCIONAIS: 

• Abertura ao novo; 
• Autogestão; 
• Autoconceito. 

TÉCNICAS: 

• Gestão pedagógica; 
• Gestão administrativa; 
• Gestão financeira. 
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2)  Autogestão: 
 Tenha capacidade de planejamento e execução de planos a longo prazo; 
 Organize-se, tenha persistência, autodisciplina, autonomia, responsabilidade e concentração. 

 
3)  Autoconceito: 
 Tenha estabilidade emocional; 
 Capacidade de mobilização de recursos para lidar com problemas; 
 Pense de maneira positiva sobre si e sobre suas habilidades. 

 
GESTÃO DE CONFLITOS 
 

Como pré-requisito da gestão de conflitos, é preciso levar em consideração a individualidade 
das pessoas, além das dimensões de cada um. 

O conflito ocorre a partir da diferença de objetivos e interesses de cada pessoa. É uma 
característica natural do ser humano. 

Na gestão pública, os conflitos podem ser provocados tanto por fatores externos como também 
pelo exercício das práticas políticas, muitas vezes partidárias. 

Um conflito poder ser evitado a partir da criação de um plano de intervenção organizacional 
com estratégias que promovam o bem-estar entre todos, além da organização dos processos de 
trabalho. 

É atribuição do gestor identificar quais são as competências de cada profissional e direcionar 
um plano compatível com os objetivos da Educação na Unidade Escolar. 
 
PESQUISAS 

 
Para entender as pessoas que compõem a equipe da Escola, o gestor deve fazer pesquisas 

impressas ou digitais. Utilizando esta ferramenta, é possível conhecer melhor a equipe, ouvindo e 
dando feedbacks. 

Com os resultados, é possível identificar o que interfere no clima organizacional e os fatores 
prejudiciais à satisfação das pessoas em relação ao trabalho. Assim, estratégias de intervenções 
podem ser elaboradas para a melhoria do ambiente. 

Um bom clima organizacional terá reflexos positivos na organização dos processos de trabalho 
da Escola. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 
 

RESUMO DO MARCO LEGAL 
 

Você sabe quais são os principais marcos da educação brasileira no âmbito legal e 
como elas se relacionam com a educação municipal? 
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Os direitos humanos possuem o objetivo de garantir a todos o respeito à vida, à 

liberdade, à dignidade e ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. Fornecê-los 
aos cidadãos é uma obrigação do Estado. 

Hoje, também chamados de direitos fundamentais ou de cidadania, há cinco 
dimensões de direitos humanos definidas por especialistas, são elas: 
 
CIVIS E POLÍTICOS 

 
São aqueles que visam preservar a liberdade dos indivíduos e os proteger contra 

eventuais desmandos do Estado. Isso significa que esses direitos exigem a abstenção e a 
não intervenção ou ações negativas do Estado. 

 
SOCIAIS 

 
Buscam a defesa da igualdade em diversos âmbitos, como: saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade 
e à infância, e assistência aos desamparados. Para garanti-los, o Estado precisa ter uma 
posição positiva. 
 
TRANSINDIVIDUAIS 

 
Esse tipo de direito ultrapassa o interesse do indivíduo como um só, olhando para o 

quadro como um todo e protegendo o gênero humano. São envolvidos: solidariedade, 
fraternidade, humanismo e universalidade. São exemplos de direitos transindividuais o 
direito ao desenvolvimento, à paz, proteger o meio ambiente, entre outros. 

 
CONFLITOS JURÍDICOS FRUTOS DA CONTEMPORANEIDADE 

 
Com a mudança da sociedade, novas demandas jurídicas surgiram, assim como novos 

tipos de conflito. São abordados o direito de morrer com dignidade, mudança de sexo e 
também a contrariedade à manipulação genética. 

 
VIRTUAIS 

 
Também derivados da modernidade da população e a forma como as pessoas utilizam 

os meios tecnológicos de comunicação, os direitos virtuais englobam respeito à honra, à 
imagem e têm a finalidade de proteger não só as pessoas físicas, mas também as pessoas 
jurídicas frente ao uso irresponsável dos meios de comunicação eletrônica. 
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Lembre-se: é dever do Estado desenvolver políticas públicas que garantam estes 

direitos a todos os indivíduos. 

 
Mesmo com uma legislação tão clara em relação ao direito educacional, esse ainda 

não se pode considerar cumprido no Brasil, já que nem todas as crianças e adolescentes 
têm acesso ou completam a educação básica. Para que o País avance neste quesito, o 
gestor, deve desenvolver ações que resultem na inclusão, na igualdade e na qualidade da 
educação para todos. 

Para isso, você dispõe de diversos marcos legais voltados ao tema, como:  
 Constituição de 1988;  
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  
 Estatuto da Criança e do Adolescente;  
 Diretrizes curriculares nacionais. 

 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 
O artigo 208 responsabiliza o Estado pela “Educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria”. E, mesmo com quase 100% das crianças 
brasileiras matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental, muitas não chegam ao fim 
deste ciclo ou não concluem o Ensino Médio. 

Atente-se a dois parágrafos do mesmo artigo, que reforçam o conceito de dever do 
Estado: § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não-
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente. 

A constituição é clara e também evidencia a necessidade da colaboração entre várias 
partes para atingir este objetivo, são elas: União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Essa parceria oferece uma visão sistêmica da educação da sua cidade. Mantenha em 
mente que, ao oferecer uma boa alfabetização, a criança terá bons resultados ao longo do 
ensino fundamental e, consequentemente, no ensino médio. 
 
LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 
Promulgada em 1996, a LDB tem o objetivo de reafirmar o direito à educação, e você, 

como responsável pela educação em seu município, deve estar atento às alterações e fazer 
consultas rotineiras em fontes seguras e confiáveis, como o site do Planalto. Ao estabelecer 
os deveres do Estado, a LDB também dá maior abrangência no texto constitucional, confira 
um exemplo sobre o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência: 

MUNICÍPIOS: 
 
- Educação Infantil 
- Ensino Fundamental  

ESTADOS: 
 

- Ensino Fundamental  
- Ensino Médio 
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II - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  

III - Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a 
todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
O ECA, criado em 1990, oferece algumas definições em relação ao direito à educação, 

como a definição entre os dois grupos de alunos, crianças e adolescentes: 
 Crianças: até 12 anos;  
 Adolescentes: entre 12 e 18 anos.  

As orientações dadas pelo estatuto devem ser aplicadas de forma igualitária, sem 
nenhum tipo de discriminação. 

 
 
 
 
 
 
 
Como gestor, você precisa ter conhecimento sobre quantas crianças e jovens do sua 

comunidade estão fora da escola para, se necessário, pedir a colaboração do conselho 
tutelar e garantir o direito à educação que eles possuem. 
 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
 

As DCNs são um conjunto de definições para a Educação Básica, que é responsável 
por orientar as redes de ensino, desde a organização, até a avaliação das propostas 
pedagógicas. 

 
Torne sua escola uma referência no cumprimento destes direitos fundamentais! 

 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 
Para garantir os direitos que conhecemos, existem políticas públicas, resultados de um longo 

percurso histórico e social. Uma delas é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 
2017, que tem como objetivo promover uma educação básica brasileira mais igualitária, justa e de 
qualidade. 
 
OBJETIVOS DA BNCC: 
 

 Orientar a elaboração dos currículos; 
 Definir o que deve ser desenvolvido pelos alunos durante a educação básica. 

 
A BNCC tem três marcos legais como base: 
 
 
1- Na Constituição de 1988, onde é determinado que os conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental fossem fixados para assegurar uma formação básica comum a todos; 

O ECA deixa claro que, assegurar os 

direitos destes dois públicos é dever da 

comunidade, da sociedade em geral, da 

família e do poder público. 
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2-  
 
 
 
 
 
3 -  
 
 
 
 
 

 
A BNCC é apenas uma base, cada instituição deve levar em conta quais são suas 

particularidades e como incluí-las. É sua responsabilidade, como gestor, estar presente nessa 
articulação. 

 
COMPETÊNCIAS 
 
A base é um normativo igual a todos os municípios. Por isso, o documento estabelece, a partir 

de direitos éticos, estéticos e políticos, dez competências gerais a serem seguidas. Veja no infográfico 
as dez competências e o objetivo de cada uma. 
 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS - B N CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na LDB, que possui artigos que atribuem à União, Estados e municípios a responsabilidade 
de estabelecer as “competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e o Ensino Médio” e a necessidade de complementar em cada sistema de ensino sua BNCC, 
levando em conta as características regionais, culturais, econômicas e das próprias crianças. 

“O Plano Nacional de Educação, que aponta a necessidade de “estabelecer e implantar, 
mediante pactuação interfederativa [União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) 
para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, 
estadual e local”. 

1- CONHECIMENTO 

O QUE: Valorizar e utilizar 
os conhecimentos sobre o 
mundo físico, social, 
cultural e digital. 
PARA: Entender explicar a 
realidade, continuar 
prendendo e colaborar 
com a sociedade. 

2 - PENSAMENTO 
CIENTÍFICO CRÍTICO 
E CRIATIVO 
 

O QUE: Valorizar e utilizar os 
conhecimentos sobre o 
mundo físico, social,  
cultural e digital. 
PARA: Entender e explicar a 
realidade, continuar 
aprendendo e colaborar com 
a sociedade. 

3 - REPERTÓRIO 
CULTURAL 
 

O QUE: Valorizar as 
diversas  manifestações 
artísticas e culturais. 
PARA: Fruir e participar de 
práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
 

4 - COMUNICAÇÃO 
 
O QUE: Utilizar diferentes 
linguagens. 
PARA: Expressar-se e 
partilhar informações, 
experiências, ideias, 
sentimentos, e  produzir 
sentidos que levem ao  
entendimento mútuo. 

5 - CULTURA DIGITAL 

 
O QUE: Compreender, utilizar e 
criar tecnologias digitais de 
forma crítica, significativa e 
ética. 
PARA: Comunicar-se, acessar e 
produzir informações e 
conhecimentos, resolver 
problemas e exercer 
protagonismo e autoria. 

6 -  TRABALHO E 
PROJETO DE VIDA 
 
O QUE: Valorizar e apropriar-se 
de conhecimentos e 
experiências. 
PARA: Entender o mundo do 
trabalho e fazer escolhas 
alinhadas à cidadania e 
ao seu projeto de vida com 
liberdade, autonomia, 
criticidade 
e responsabilidade. 
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Se reúna com os membros da sua equipe de ensino para 
que a reelaboração dos currículos da sua escola seja feita a 
partir da BNCC, e lembre-se que os professores precisam ter 
acesso aos programas de formação para auxiliá-lo nessa 
implementação. Por isso, existem linhas de ação da Política 
Nacional de Formação de Professores, para engajá-los. 

      
 
 
 
     
 

 Maior colaboração entre União, redes de ensino e instituições formadoras; 
 Maior articulação entre teoria e prática em cursos de formação de professores; 
 Domínio dos conhecimentos previstos na BNCC; 
 Visão sistêmica e articulação entre instituições formadoras e escolas de educação básica. 

 
Ao elaborar seu currículo, a lógica comumente utilizada acaba sendo o contrário do que deveria 

ser: 
 

O QUE ACONTECE HOJE: 
Currículo baseado em avaliações de larga escala e livros didáticos. 
 
O QUE DEVERIA ACONTECER: 
Currículo deve ser a base para as produções de livros didáticos, elaboração de planos e programas 
de formação continuada. 

 
Não basta uma organização apenas da sua equipe, você, gestor, também deve dialogar com a 

Secretaria Municipal, que dialogará com outros municípios de seu estado, com Secretaria de Estado 
de Educação, além da União. 

 
 
 

7 – ARGUMENTAÇÃO 
 
O QUE: Argumentar com base 
em fatos dados e informações 
confiáveis. 
PARA: Formular, negociar, e 
defender ideias, pontos de 
vista, e decisões comuns, com 
base em direitos humanos, 
consciência socioambiental, 
consumo responsável e ética. 

8 - AUTOCONHECIMENTO 
E AUTOCUIDADO 
 
O QUE: Conhecer-se, 
compreender-se na diversidade 
humana e apreciar-se. 
PARA: Cuidar de sua saúde física e 
emocional,  reconhecendo suas 
emoções 
e a dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

9 - EMPATIA E 
COOPERAÇÃO 
 
O QUE: Exercitar a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação. 
PARA: Fazer-se respeitar e 
promover o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da 
diversidade, sem preconceitos 
de qualquer natureza. 

10 - RESPONSABILIDADE 
E CIDADANIA 

 
O QUE: Agir pessoal e 
coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação. 
PARA: Tomar decisões com base 
em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
 

Não perca o prazo! A portaria 1570 determina que a 
adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada até 
2019 ou, no máximo, no início do ano letivo de 2020! 
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 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A 
CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
BNCC PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRUTURA 
 

A Base Nacional Comum Curricular estabelece orientações específicas para a Educação 
Infantil, que engloba crianças entre zero e cinco anos. 

Além de apresentar um conjunto de aprendizagens essenciais, a BNCC também orienta a 
elaboração dos currículos escolares. Assim, as especificidades metodológicas e regionais das escolas 
podem ser levadas em consideração 

 
ESTRUTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
 
 
A estrutura da Educação Infantil deve ser baseada em dois grandes eixos, interações e 

brincadeiras, já que as crianças se relacionam com o mundo utilizando o próprio corpo, por meio 
dessas interações com outras pessoas e com o uso de diferentes tipos de linguagem. 

Veja como esta etapa da educação básica é organizada a partir destes eixos: 
 
 
 

Educação Infantil 

Campos de Experiência 

0 - 1a6m 4a - 5a11m 1a7m - 3a - 11m 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

O eu, o outro e o nós: noções de identidade. É preciso criar oportunidades para que as crianças 
entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, 
técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. 
 
Corpo, gestos e movimentos: habilidades do corpo. A instituição escolar precisa promover 
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na 
interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, 
sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o 
corpo. 
 
Traços, sons, cores e formas: habilidades das diferentes formas de expressão e linguagem. Por meio 
de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 
visuais, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas 
se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 

Educação Infantil 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

CONVIVER BRINCAR PARTICIPAR EXPLORAR CONHECER-SE EXPRESSA

R 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Eu, o 

outro e 

nós 

Corpo, 

gestos e 

movimento

s 

Traços, 

sons, 

cores e 

formas 

Oralidade 

e escrita 
Espaços, 

tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

É por meio dos direitos de aprendizagem e dos 
campos de experiência que as ações de 
aprendizagem podem ser elaboradas para a 
Educação Infantil. 
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exercitando a autoria com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, 
modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. 
 
Oralidade e escrita: desenvolvimento das diferentes linguagens. É importante promover 
experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura 
oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, 
nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo 
social. 
 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: noções de quantidade, medida, tempo 
e espaço. A Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar 
fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição 
escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo 
físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para não elaborar currículos prescritíveis, em que contextos e conhecimentos não são levados 

em conta, envolva os professores e reveja os procedimentos utilizados na sua escola, para garantir 
um ensino de qualidade. 
Os professores precisam ser capazes de: 

 Transformar o espaço físico em um ambiente acolhedor, estimulante e desafiador; 
 Observar que os tempos de aprendizagem das crianças pequenas exigem lentidão, 

continuidade, duração e leveza; 
 Oferecer materialidades diversas para favorecer os questionamentos e os conhecimentos; 
 Favorecer interações sociais, brincadeiras e narrativas das crianças. 

 
Como gestor, você precisa conhecer todo o processo e oferecer para os professores e para a 

equipe técnico-pedagógica, uma formação continuada. Dessa forma, a BNCC pode ser colocada em 
prática. 

 
Fique atento se sua escola possui: 

 Profissionais com bom nível de formação; 
 Programas pedagógicos adequados às faixas etárias e ao contexto local; 
 Organização de turmas com número de crianças compatível ao de profissionais atuando na 

sala; 
 Ambientes limpos, seguros e estimulantes à participação ativa das crianças; 
 Atenção à higiene e ao cuidado pessoal das crianças; e 
 Atendimento e orientação aos pais. 

 

Criar o currículo da Educação Infantil traz consigo desafios relacionados ao ensino, 
que não pode ser enciclopédico, pelas próprias crianças e suas características 
etárias. A solução é levar em conta a rotina da escola, as relações estabelecidas 
entre as próprias crianças e delas com os adultos, brincadeiras e experiências que 
construam valores, informações ou conhecimentos. 
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A CONSTRUÇÃO 
DOS CURRÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
 

BNCC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Com nove anos de duração, o Ensino Fundamental atende alunos de 6 a 14 anos e é dividido 
em duas categorias: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano). Mudanças significativas 
acontecem durante este período na vida dos estudantes: o desenvolvimento de características 
físicas, cognitivas, afetivas, sociais, emocionais etc. 

É preciso levar em consideração essas mudanças ao elaborar o currículo desta etapa. Com isso, 
é possível garantir o desenvolvimento das competências e superar qualquer desafio que pode surgir 
durante toda a Educação Básica. 
 
COMPETÊNCIAS DA BNCC 
 

Com nove anos de duração, o Ensino Fundamental atende alunos de 6 a 14 anos e é dividido 
em duas categorias: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano). Mudanças significativas 
acontecem durante este período na vida dos estudantes: o desenvolvimento de características 
físicas, cognitivas, afetivas, sociais, emocionais etc. Como já mencionado em outras unidades, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) define 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas 
junto aos componentes curriculares, desde a Educação Infantil até o Ensino e Médio. 

Essas competências são desdobradas em competências específicas de cada área do 
conhecimento do Ensino Fundamental que, por sua vez, são formadas por um ou mais componentes 
curriculares, sendo que cada um possui competências específicas de componentes. 

Ao longo dos anos, cada componente deve apresentar um conjunto de habilidades mais 
complexo, para garantir o desenvolvimento dos estudantes. Essas habilidades, por sua vez, são 
relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, organizadas em unidades temáticas. 
Entenda no esquema a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Fundamental 

Áreas de conhecimento 

Competências específicas de área 

Componentes curriculares 

Competências específicas por componente 
curricular 

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS 

Unidades 
temáticas 

Habilidades 
 

Objetos de 
conhecimento 
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A BNCC do Ensino Fundamental é composta por cinco grandes áreas do conhecimento: 
 

 Linguagens; 
 Matemática; 
 Ciências da Natureza; 
 Ciências Humanas; 
 Ensino Religioso. 

 
As habilidades devem ser organizadas por ano de ensino e estarem de acordo com a progressão 

e o desenvolvimento dos alunos. Por isso, o Dirigente Municipal de Educação deve planejar os 
currículos a partir da integração entre as áreas definidas pela BNCC para que seja possível garantir 
ao máximo a educação integral dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGENS 
 
Formada pela Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, esta área permite que 

os alunos ampliem suas capacidades expressivas. 
São trabalhadas manifestações corporais, artísticas e linguísticas, dando continuidade às 

experiências vividas na Educação Infantil. 
As práticas trabalhadas são: 

 Oralidade; 
 Leitura/escuta; 
 Produção (escrita e multissemiótica); 
 Análise linguística/semiótica. 

 
MATEMÁTICA 

 
A BNCC mostra que, no campo da Matemática, os campos que a compõe reúnem um grupo de 

ideias fundamentais, que são importantes para desenvolver nos estudantes o pensamento 
matemático, para que possam transformá-lo em conhecimento. Para isso, é preciso: 

 Raciocínio; 
 Representação; 
 Comunicação; 
 Argumentação. 

As unidades temáticas da Matemática e seus componentes são: 
 Números; 
 Geometria; 
 Álgebra; 
 Grandezas e medidas; 
 Probabilidade e estatística. 

 

Não se esqueça: A organização descrita 
pela BNCC é uma possibilidade na hora 
da construção do currículo, leve em 
conta sua realidade e a adapte, se 
necessário. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
O objetivo desta área é desenvolver e fomentar nos alunos a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo nos quesitos natural, social e tecnológico. Esses conhecimentos são de 
extrema importância para a criação de cidadãos conscientes. 

As três unidades temáticas que compõem as “Ciências” são: 
 Matéria e energia; 
 Vida e evolução; 
 Terra e universo. 

A sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia são alguns dos temas 
abordados nesta área. 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 
A formação ética dos estudantes é trabalhada pelas disciplinas de Ciências Humanas. Elemento 

fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. 
A proposta desta área é desenvolver nos alunos uma autonomia, que eles sejam capazes de 

entender e refletir sobre os pensamentos históricos e geográficos. 
A ética auxilia a criar nos estudantes um sentido de responsabilidade que valorize: 

 Direitos humanos; 
 Respeito ao ambiente; 
 Coletividade; 
 Fortalecimento de valores sociais (solidariedade, bem comum e desigualdades). 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 
Esta área tem como objetivo mostrar aos estudantes como o ser humano é o resultado de 

relações histórico-sociais e também propõe a reflexão por parte dos alunos sobre a relação das 
divindades com a natureza. 

É importante ressaltar que as finalidades pedagógicas deste ensino são distintas da 
confessionalidade e não visam promover nenhuma religião em específico. 

 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o censo, o abandono escolar entre os Anos Iniciais e Anos Finais cresce a cada 

ano. Portanto, a criação de atividades integradas entre Educação Infantil e as duas etapas do Ensino 
Fundamental é fundamental, sempre respeitando a sequência e progressão de desenvolvimento das 
habilidades dos alunos. 

 
É seu dever, como gestor, levar em conta as características culturais, 

econômicas e regionais para a criação do currículo escolar da sua rede de ensino. 
 

 

Como competência, entende-se como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho. 

 
 

A BNCC define que até o segundo ano do Ensino 
Fundamental, a alfabetização das crianças deve ser 
assegurada. Assim, as linguagens que até então eram 
experiências se tornam objeto de conhecimento. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO 
 
 
Você já parou para refletir quais são os conhecimentos necessários para exercer o papel de 

docente e quais são as competências e habilidades utilizadas diariamente nas salas de aula da sua 
escola/ rede de ensino? 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
Discutida desde 1996, a formação continuada é destinada aos educadores e tem como objetivo 

valorizar esse profissional e, ao mesmo tempo, buscar a qualidade do ensino dado. 
Hoje em dia, já existem definições claras nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica. Segundo a resolução de 2010, “A valorização do profissional da educação escolar 
vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam à exigência de programas 
de formação inicial e continuada de docentes e não docentes, no contexto do conjunto de múltiplas 
atribuições definidas para os sistemas educativos, em que se inscrevem as funções do professor”. 

O artigo 60 da lei 11494 (2007), responsável pela regulamentação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica, determina que “60% dos recursos do FUNDEB sejam 
destinados à remuneração do magistério, sendo que os 40% restantes deverão ser aplicados em 
outras ações para a manutenção e desenvolvimento do ensino, o que inclui a formação inicial e 
continuada dos professores e a capacitação de pessoal técnico-administrativo”. 

A formação continuada contribui para o desenvolvimento da política educacional e para o 
aprimoramento do fator pedagógico, resultando em uma melhoria da qualidade do ensino. Portanto, 
o gestor e sua equipe devem conhecer quais são as reais necessidades dos docentes e educadores. 

 

 
 
Para a efetividade dessa formação é preciso levar em consideração pontos positivos e negativos 

do processo formativo, do início ao fim. 
A coleta destes dados pode ser feita de cinco maneiras: 
 

Entrevistas: Coleta de dados direta entre pesquisador e entrevistado; 
Observação: As informações são coletadas por profissionais treinados. Uma das formas mais antigas 
de coleta, que ocorre de forma sistemática ou assistemática; 
Registros institucionais: Retirar os dados de registros já disponíveis. Uma forma rápida, que reduz o 
tempo e os custos de avaliação; 
Grupos focais: Discussão informal e de tamanho reduzido (em média, 12 pessoas). Utilizada para 
obter informações qualitativas profundas; 
Questionários: Uma das formas mais utilizadas, por ser uma pesquisa que garante o anonimato e 
elevada confiabilidade. 
 

Pratique a escuta ativa, promova reuniões e ouça 
diretamente do seu público-alvo o que eles precisam! 
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Pelo custo-benefício e a confiabilidade, o questionário é a forma mais utilizada para a coleta de dados. 
Seus resultados são utilizados para a elaboração dos planos de ação e da formação de professores. 

 
ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO 

 

 
 
Entretanto, apenas aplicar o questionário não basta. A partir dos resultados, é preciso 

transformá-los em informações, que devem ser a base do plano de ação da sua escola/rede para as 
melhorias necessárias. Como Dirigente Municipal/ gestor, você também deve fazer um levantamento 
das necessidades formativas apresentadas nesses resultados, gerando as chamadas “demandas de 
formação”. São seis meios disponíveis para fazer este levantamento: 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM SALA - O desempenho em sala permite detectar ações docentes 
com pouca efetividade no processo de ensino; 
SOLICITAÇÃO DAS ESCOLAS - Quando a necessidade de formação é evidente, os próprios diretores 
podem solicitá-las, propondo conteúdo específico para atender às demandas dos professores; 
REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS - O DME/gestor deve se reunir com esses 
profissionais para definir objetivos para a educação, problemas operacionais, planos para 
determinados objetivos, entre outras questões; 
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA, REALIZADO PELOS GESTORES 
ESCOLARES E PELA EQUIPE DA SECRETARIA - É possível verificar a necessidade da formação dos 
profissionais dentro dos diferentes componentes ou áreas do conhecimento estabelecidas no 
currículo escolar; 
MUDANÇAS NOS MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO DOCENTE - Ao ocorrer mudanças por 
exigência da atualização das políticas educacionais, deve ser oferecido, aos professores e equipe 
gestora, uma formação que contemple os conhecimentos dessa nova proposta; 
ENTREVISTA DE SAÍDA Realizada com os profissionais temporários, ao final do contrato, ou com 
docentes que pedem exoneração do cargo, porém é fundamental que essa participação seja 
espontânea. 
 

AUTOAVALIAÇÃO 
Depois de analisar os resultados, existem alguns indicadores a serem observados, como a adesão, o 
envolvimento, a aplicação do conteúdo formativo, a média de avaliação de reação e o valor 
médio de investimento por pessoa. 

1. Defina o objetivo da análise;

2. Reflita como se pode conseguirrespostas mais honestas; 

3. Decida qual o melhor método de coleta

4. Reflita em como garantir a precisão do seu questionário;

5. Selecione o tamanho da amostra;

6. Faça as perguntas certas;

7. Defina como será a distribuição do questionário;

8. Facilite o retorno das informações;

9. Analise os resultados. 
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A partir de todos esses indicadores, é possível realizar uma autoavaliação, que pode ser 
subdividida em quatro eixos: 

 Ambientes externos à escola; 
 Resultados do trabalho; 
 Didática e planejamento; 
 Relacionamento interpessoal (pares, gestores e alunos).  

da formação continuada, o importante é que 
você, DME, compreenda que essas formações 
e as avaliações devem ser constantes. 
Afinal, aprender é um ato que deve ocorrer 
continuamente, ao longo de toda a vida. 

 
 
 
 
 

 
PLANEJAMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
A relação entre rede e escola é o ponto de partida para um ensino de qualidade. Segundo o 

IDEB, quando essa relação acontece de forma estreita e colaborativa, os resultados são melhores e 
alcançados em menos tempo. 

 
 
 
 
 
 
Segundo dados do Censo/2017, o atendimento do Ensino Fundamental - anos iniciais ocorre, 

mais intensamente, havendo um crescimento de matrículas até o 3º ano e depois o números 
começam a cair, especialmente a partir do 6º ano. 

O processo de alfabetização acontece justamente até o 3º ano. Sendo assim, a partir desta 
etapa, os alunos não alfabetizados ficam retidos, o que provoca uma defasagem entre a idade e 
série escolar. 

Os resultados encontrados devem ser levados em consideração, afinal são vidas, crianças que, 
ao não conseguirem acompanhar o currículo pela falta de alfabetização, sentem-se inferiores, 
impactando diretamente a autoestima e a motivação de cada um, o que pode provocar o abandono 
escolar. 

A qualidade da alfabetização não pode ser minimizada nas escolas e secretarias, pois ela é a 
base de todos os demais conhecimentos adquiridos. 
 
ACOMPANHAMENTO  

 
As formas mais eficazes de acompanhar as escolas do seu município é por meio do Plano de 

Gestão da Escola e Planos de Ensino. 
 

PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA 

Independentemente da ferramenta utilizada pela sua rede para realizar o planejamento da formação 
continuada, o importante é que você, DME/gestor, compreenda que essas formações e as avaliações 
devem ser constantes. 
Afinal, aprender é um ato que deve ocorrer continuamente, ao longo de toda a vida. 

É direito de todas as crianças e adolescentes aprender e é dever da sua escola garantir isso. 
Por isso, o gestor deve conhecer a situação da escola, porque o desempenho dela, reflete 
diretamente em sua gestão. 
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Documento que dá identidade à escola e apresenta para a comunidade os seus objetivos. Esse 
Plano também possibilita uma melhor organização das ações e visa garantir a qualidade do ensino. 
Como não é um documento predefinido, é possível adaptá-lo de acordo com a realidade de cada 
escola. Ele é composto por: 

1. Identificação; 
2. Diagnóstico; 
3. Valores da escola; 
4. Base legal; 
5. Diretrizes e objetivos; 
6. Metas; 
7. Estratégias e ações pedagógicas; 
8. Recursos; 
9. Formação continuada dos professores; 
10. Cronograma; 
11. Parceiros; 
12. Avaliação. 
 
É de extrema importância que você, como gestor, conheça cada um desses pontos para 

orientar de forma mais assertiva sua equipe. 
 

PLANO DE ENSINO 
 

O Plano de Ensino é caracterizado pela tradução do Plano de Gestão e do Projeto Político 
Pedagógico, feita por professores aos alunos. A construção desse plano oferece um momento de 
reflexão, pois os profissionais podem avaliar o seu trabalho e buscar alternativas, metodologias e 
tecnologias que enriqueçam as práticas pedagógicas. 

É um documento flexível, levando em conta a legislação brasileira, aprendizagem dos alunos e 
formas de oferecer uma aprendizagem de forma inclusiva para todos, independentemente de 
diferenças ou deficiências. 

A construção do Plano de Ensino é formada por:  
 
Identificação: Indicar o ano da Educação Básica a ser atendido, carga horária a ser trabalhada, 

docentes responsáveis, disciplinas e outras informações; 
 
Objetivos: Definir os objetivos de aprendizagem, a progressão dessas aprendizagens e 

estabelecer indicadores de avaliação que possam acompanhar o seu desenvolvimento; 
 
Conteúdos programáticos: Tomar decisões a respeito dos conteúdos dos componentes 

curriculares e das formas de organização interdisciplinar desses componentes, superando a 
fragmentação do conhecimento e estimulando sua aplicação na vida real; 

 
Metodologias: Selecionar e aplicar metodologias, tecnologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas, ativas, criativas e inovadoras, para motivar e engajar os alunos nas 
aprendizagens, respeitando os ritmos diferenciados dos estudantes; 

 
Recursos didáticos: Identificar todos os recursos disponíveis na escola, levantar os espaços da 

comunidade que possam receber os alunos em atividades planejadas que ampliem a aprendizagem, 
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incorporar recursos que os alunos possam trazer de casa e pensar a respeito de investir 
sistematicamente em leitura e produção de textos; 

 
Ambiente escolar: Organizar o ambiente escolar (limpeza, segurança, materiais didáticos 

acessíveis aos alunos, móveis que permitam interações e jardins) para embelezar o prédio e permitir 
a aplicação de conteúdo específicos; 

 
Avaliação: Compreender os dados resultantes de processos avaliativos externos, articular esses 

indicadores com os dados de avaliação interna e construir e aplicar procedimentos de avaliação 
formativa de processo e de resultado que levem em conta os contextos e as condições de 
aprendizagem; 

 
Cronograma: Informar como o Plano de Ensino se concretiza ao longo do semestre ou ano; 
 
Bibliografia básica: Indicar a bibliografia a ser utilizada com os alunos e a que os professores 

usarão para manter um contínuo e autônomo processo de formação continuada.; 
 
Ambos os planos possuem a função de colocar a sua escola como parte integrante da rede, 

reconhecendo a autonomia e o protagonismo. 
 
Para que a secretaria exerça um papel de articulação e empoderamento das escolas, é preciso 

que conhecer cada uma delas. Dessa forma, a justiça e qualidade na rede municipal é garantida. 
 

 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 

E SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES 
 
 
 

O QUE É PPP? 
 
O PPP é um documento em permanente construção, elaborado pelas escolas, junto à 

comunidade. Democrático e coletivo, o PPP respeita a história e o contexto social da comunidade e 
busca atingir os objetivos educacionais, seguindo as diretrizes nacionais, estaduais e municipais. 

O Projeto Político Pedagógico oferece diversos benefícios, portanto é indispensável para o bom 
funcionamento da escola, além de nortear o trabalho gestor, o PPP também permite um melhor 
diagnóstico e um melhor planejamento para a escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Considerado um documento político, o PPP envolve a comunidade na construção de suas 

concepções,  assegurando o princípio da gestão democrática. Todos, sem exceção, têm voz: alunos, 

A elaboração do PPP está prevista no artigo 12 da LDB, que estabelece um 
conjunto de tarefas a serem cumpridas pelos estabelecimentos de ensino. 
Lembre-se que o Projeto Político Pedagógico não é uma opção, mas sim 
uma exigência legal. 
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pais ou responsáveis, professores e gestores, funcionários de apoio administrativo, conselhos 
escolares e toda a comunidade ao redor da escola. Esse envolvimento é essencial para a construção 
de uma sociedade democrática, inclusiva e justa. 

 
Com a união e participação ativa de todos, a escola constrói a sua identidade. 

 
Para a elaboração do PPP, primeiro é preciso entender as características da escola, a realidade 

de sua comunidade e seus anseios. Seu papel, como gestor é estabelecer um plano de execução para 
que a escolas construa seu PPP, definindo cronogramas e abrindo espaços para debates.  

 
 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO PPP 
 
O PPP deve ser planejado a médio e longo prazo, porém a sua construção é permanente, 

portanto revisite-o e atualize sempre que necessário! 
Passo-a-passo da elaboração – PPP: 
 
1) Planejamento 
É a definição dos objetivos da comunidade escolar. Ela é formada por: 

 Contexto da escola; 
 Perfil da equipe docente e da gestão; 
 Perfil das famílias; 
 Parte estrutural da escola; 
 Diagnóstico da aprendizagem dos alunos; 
 Metas;  
 Plano de ação e cronograma. 

 
2) Execução 
É o momento de colocar o Plano de Ação em prática, portanto, nessa etapa, a comunidade 

escolar precisa ser totalmente mobilizada, unindo esforços para atingir o mesmo objetivo. 
É comum a criação de mais de um plano, por isso, a organização e planejamento são essenciais 

para que todos os objetivos sejam cumpridos, do mais ao menos importante. 
 
3) Avaliação 
Depois do planejamento e a execução, também é de extrema importância analisar os 

resultados. A avaliação é dada em dois momentos: 
Institucional (escola como um todo): Toda a comunidade deve ser envolvida com o objetivo 

de avaliar a prática organizacional e pedagógica da escola, visando sempre a melhor aprendizagem 
possível para os alunos. 

Planos de ação propostos e executados: São avaliadas as ações e se elas aconteceram como 
planejado ou não. Devem ser criadas soluções para os problemas provenientes dos resultados desta 
análise. A elaboração do PPP da sua escola é um esforço que resultará em uma grande melhora na 
qualidade da Educação Básica brasileira e, como gestor, sua colaboração é imprescindível. 

 

Não se esqueça da BNCC, ela deve ser levada em conta no 
momento da construção deste documento. 
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DIFERENTES PERFIS GERACIONAIS 
 
 
 
Vivemos em um mundo repleto de diversidade, com diferentes gerações, estilos de vida e 

crenças, portanto a boa convivência entre esses indivíduos resulta na integração e troca de 
experiências entre a sua equipe. 

 
AS GERAÇÕES 

 
 
As gerações das pessoas são definidas baseadas na época em que elas nasceram, porque 

aqueles que pertencem ao mesmo período agregam uma mesma bagagem no quesito histórico, mas 
também pode ter a mesma influência educativa, política e cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Existe uma classificação de gerações que é mundialmente utilizada. Ela indica a existência de 

quatro tipos de perfis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BABY BOOMER 
(1945 – 1964) 

As gerações das pessoas são definidas baseadas 
na época em que elas nasceram, porque 
aqueles que pertencem ao mesmo período 
agregam uma mesma bagagem no quesito 
histórico, mas também pode ter a mesma 
influência educativa, política e cultural. O nome 
surgiu de uma expressão norte americana, logo 
após a Segunda Guerra Mundial, quando os 
soldados voltaram para casa e houve um 
aumento significativo na taxa de natalidade 
(“boom” de bebês). Suas principais 
características são: 

 Pessoas que cresceram na era do 
progresso e das oportunidades; 

 São otimistas e acreditam no progresso 
econômico e social; 

 São avessas às tecnologias e às 
mudanças; 

 Preferem ser reconhecidas pelas 
experiências e hierarquias; 

 Como líderes, são viciadas em trabalho, 
firmes e maduras nas suas decisões. 

GERAÇÃO X 
(1965 – 19) 

 
São os filhos dos Baby Boomers. Essas 
pessoas vivenciaram marcos históricos, 
como revoluções de cunho político e 
social, Guerra Fria, AIDS e queda do Muro 
de Berlim. 
São conhecidos por: 

 Buscam recompensa pelo mérito 
e prezam por uma carreira linear, 
segura e estável; 

 Têm afinidade com tecnologias; 
 Pragmáticas e autoconfiantes nas 

escolhas; 
 Querem vida pessoal e 

profissional; 
 Como líderes, possuem um perfil 

centralizador e buscam metas pela 
hierarquia. 

É comum que uma pessoa não se identifique com o perfil da sua geração, pois 
a personalidade é formada por diversas características. Além disso, mesmo 
vivendo na mesma época, cada pessoa é única. 



48 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É necessário entender como uma pessoa se comporta e como se relaciona com a tecnologia 

para encaixá-la em um padrão geracional, como também saber como elas podem pensar, já que na 
escola, é provável que lide com pessoas de diferentes gerações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLITA SOBRE SUA REDE: QUAL A GERAÇÃO PREDOMINANTE? QUAIS SÃO OS CONFLITOS 
EXISTENTES? 
 

 
O maior desafio de um gestor é entender as particularidades de cada uma das gerações e como 

promover uma convivência pacífica entre elas. Tendo várias gerações em um mesmo lugar ajuda a 
extrair o melhor de cada um, porque ao trabalhar juntos, todos podem fazer da escola um ambiente 
mais produtivo e fortalecido. 

 
 
 

Y OU MILLENNIALS 
(1985 – 1999) 

A partir desta geração, a conexão com a 
tecnologia se mostra mais presente. São 
pessoas que já nasceram em um mundo 
globalizado. Podem ser filhos de Baby Boomers 
e da primeira leva da geração X. Os 
pertencentes à essa geração são: 

 Pessoas que cresceram em meio à 
globalização e à cultura da diversidade; 

 Têm um perfil ousado, são agitadas e 
imediatistas; 

 São ligadas pelos interesses em 
comum com as outras pessoas; 

 Não são fiéis a marcas, substituem 
tudo por tecnologias; 

 Buscam realização pessoal acima da 
profissional; 

 No trabalho, são interessadas em 
projetos que tenham valor intangível; 

 Comumente trocam de emprego, 
gerando instabilidade financeira. 

GERAÇÃO Z 
(2000 – ATUAL) 
 
É a geração mais recente no mercado de 
trabalho. Também é a que tem mais 
contato com a tecnologia, já que nasceu 
em um mundo conectado (“online”). 
Suas características principais são: 

 Confirma as tendências da geração 
Y com mais diversidade, 
conectividade, respostas 
imediatas e menos paciência; 

 São pessoas que possuem grande 
dificuldade de separar a vida on-
line da off-line; 

 São bastante conectadas, críticas e 
preocupadas com a preservação 
do meio ambiente; 

 É uma geração multitarefa e 
consumidora apenas do que 
acredita ser real. 

Baseie-se nas diferenças para crescer com seu time! A diversidade 
é fator chave para a inovação e o crescimento. 
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AS GERAÇÕES DOS PROFESSORES 
 
Nas escolas, é comum encontrar professores de três gerações: Baby Boomer, X e Y. Cada um 

deles possuem suas características e, juntos, eles constroem a educação de nosso País. 
 
Baby Boomer 
 Costumam ser autoritários e rígidos; 
 Centralizadores de poder; 
 Dificuldade de lidar com tecnologia; 
 Entendem liderança como comando e controle. 

Geração X 
 Mais compatíveis à cultura organizacional, mas com postura combativa ao ser desrespeitado; 
 Entendem liderança como valorização de competências. 

Geração Y 
 Comprometimento com valores 
 Forte interação com a geração Z 
 Facilidade com tecnologia 
 Multitarefas, não se adequam à rotina e burocracia. 

 
Mesmo com tantas diferenças, o desafio é o mesmo para todos: lidar com os alunos da geração 

Z, que não estão propensos aos métodos tradicionais de ensino. Essa combinação dificulta a relação 
com professores e diretores. 

Com essas informações, você, gestor, pode melhorar as suas interações com os profissionais 
da sua rede, independentemente da geração que pertençam, incentivando o engajamento e um 
comprometimento mais eficaz. 

 

 
OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

 
 
A sociedade é impactada constantemente pela tecnologia. Antigamente, a tecnologia se 

adaptava às nossas sociedades. Hoje, quem precisa se adaptar à modernidade somos nós. A 
educação não é exceção e também é impactada pelas mudanças tecnológicas. 

 
 
MODELOS DE ENSINO 

 
 

__________________________________ 
 

O gestor deve saber qual é a situação da sua escola, para que, a partir dela, sejam criadas 
condições que resultem na melhor qualidade do ensino. 

_________________________ 
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A escola deve entender o que interessa ao aluno e investir nesses novos modelos para chegar 
ao objetivo desejado: a alfabetização e uma educação de qualidade. 

 
30 séculos atrás: O modelo de ensino sistematizado era implantado. 
 

5 séculos atrás: A ideia de currículo era sistematizada por Platão 
 

Universidades surgem pela iniciativa de docentes que iam atrás dos alunos dispostos    
a pagar     pelo conhecimento. 

 

Novas ciências desenvolvidas, aprendidas e ensinadas com a modernidade. 
 
 
Hoje, no ensino tradicional, a informação é passada exatamente na mesma velocidade e ritmo 

aos alunos, testando-os da mesma forma.  
Alguns conflitos ocorrem devido a tecnologia e as diferenças de visão de mundo, como o 

choque de gerações (professores e alunos) que possuem vivências diferentes e, consequentemente, 
variadas formas de aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É importante ressaltar, entretanto, que o desrespeito dos alunos em relação aos professores 

nunca foi algo tão presente nas escolas. Isso, infelizmente, também é reflexo das diferenças de 
gerações, enquanto os jovens querem mudar tudo, os adultos preferem deixar tudo como está. 

 
OS ALUNOS ASSIMILAM A INFORMAÇÃO? 

 
A forma que os alunos assimilam informações está sendo transformada pela escrita e leitura 

de texto em formato digital e pelos jogos, que fazem que a interação com o conteúdo também seja 
diferente. 

Os estudantes estão cada vez mais ativos, deixando de ser apenas um receptor do conteúdo 
dado em sala de aula e isso faz com que eles assimilem cada vez menos o que é passado pelo docente. 

 
Vamos entender o quanto é retido de acordo com as maneiras de lecionar? 
 

   Explicação do professor; 
 
   Leitura; 

Como cada geração aprende na escola? 
 
 Baby Boomers com lousa e giz; 
 Geração X com os livros; 
 Geração Z com a internet. 

 
Os professores precisam entender essa diferença para construir 
uma relação e convivência mais pacífica e uma melhor absorção do 
conhecimento por parte dos alunos. 

5% 

10% 
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   Conteúdo audiovisual; 
 
 

   Grupos de discussão; 
 
 

   Atividades práticas. 
 
 
 
Uma tática que aumenta a assimilação de informações é a comunicação entre os próprios 

alunos, que compartilham o entendimento da matéria e reforçam a autonomia de cada um sobre o 
pensar e o agir. 

É dever do professor desenvolver essa visão em seus estudantes, identificando seus 
comportamentos e interesses. 

 
O PROFESSOR CONTEMPORÂNEO 

 
Em primeiro lugar, esse professor deve entrar em sintonia com os seus alunos, cada vez mais 

conectados no virtual e menos no real. E, nesse contexto de choque geracional, precisamos distinguir 
os conceitos de conhecimento e sabedoria para falarmos de aprendizado. 

O primeiro é caracterizado pelo acúmulo das informações recebidas ao longo da vida, podendo 
ser adquirido pela vivência. Já o segundo é o resultado das experiências vividas, algo que demanda 
tempo. 

Isso significa que, dentro de sala, o professor detém a sabedoria, por possuir vivências dentro 
e fora do ambiente escolar. É também por esse motivo que eles devem fazer os estudantes migrarem 
do conhecer para o saber. 

 
________________________ 

 

As novas formas de ensino colocam os 
alunos como protagonistas na busca do 

próprio aprendizado e interessados em se 
desenvolver pelas novas tecnologias. 

________________________ 
 

 
 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO SUPORTE À 
PROMOÇÃO DE UMA NOVA 

 
 
A velocidade da informação aumentou com o avanço tecnológico e o seu acesso se torna cada 

vez mais ilimitado. A educação acompanha todas essas mudanças, portanto a utilização da tecnologia 
deve ser vista como uma chance para uma nova abordagem pedagógica, ou seja, é uma forma de 
ajudar a transformar a educação na escola. 
 

20% 

50% 

75% 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
As TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) são ferramentas importantes para a 

inovação e para as melhorias do processo de ensino-aprendizagem. Mas, dependendo de como 
utilizadas, elas podem gerar resultados positivos ou negativos. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
as TICs contribuem para: 

 Acesso universal e igualitário da Educação; 
 Qualidade de ensino e aprendizagem; 
 Desenvolvimento profissional de professores; 
 Melhorias na gestão, na governança e na administração educacional 

 
Para obter resultados positivos, é preciso estar atento a dois pontos: 

 
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES 

 
Para utilizar as tecnologias em sala de aula, os professores precisam entendê-las e saber como 

manuseá-las, assim será possível traçar a melhor forma de implantar essa inovação na sala de aula e 
desenvolver os estudantes. 

___________________ 
 

A tecnologia traz como benefício a 
aproximação e fortalecimento de relações 

entre professores e alunos. 
___________________ 

Você, como DME/gestor, deve oferecer cursos que desenvolvam nos professores as 
competências necessárias. Além disso, pela diferença de gerações, é comum que muitos professores 
ainda sejam resistentes ao uso de tecnologia em ambiente escolar. 

 
ESTRUTURA 

 
Para a tecnologia ser utilizada plenamente nas escolas, é preciso que haja estrutura para isso. 

Na maioria das escolas, o número de computadores ainda é, infelizmente, insuficiente e a internet 
também não é de conexão adequada. Portanto, são esses os obstáculos que dificultam o 
desenvolvimento do aluno. 

 
_____________________ 

 

O Dirigente Municipal, junto aos 
diretores, deve ajudar as escolas, 
criando condições para que essa 
utilização seja de fato possível 

e efetiva. 
____________________ 

 
 
 
 



53 
 

TICS NA SALA DE AULA 
 
Para amenizar as dúvidas sobre essa utilização, analise parte do resultado de uma pesquisa 

realizada em 2010 pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(CETIC). Foram 500 escolas, com 7.453 entrevistas. 

Os temas abordados pela pesquisa foram: 
• Políticas públicas de inclusão; 
• Limitações; 
• Habilidades com o computador e a internet; 
• Atividades desenvolvidas; 
• Uso das tecnologias; 

 Suporte e capacitação; 
• Métodos de avaliação; 
• Benefícios. 
 

1 - Políticas públicas de inclusão 
66% das escolas apontaram a compra e a instalação de computadores como itens oferecidos pelo 
programa; 
49% citaram a capacitação de professores; 
40% das escolas não participaram de nenhum programa do governo. 
2 - Limitações para o uso das TICs 
64% dos professores concordaram que os alunos sabem mais sobre computadores e internet 
do que os docentes; 
34% dos professores consideraram que o uso mais intenso das TICS pode produzir uma sobrecarga 
de informações para os alunos; 
27% dos professores acreditaram mais nos métodos tradicionais de ensino, pois desconfiam da 
veracidade das informações contidas na internet; 
12% disseram não saber como ou para que usar as TICS nas escolas. 
3 - Uso da tecnologia por parte dos estudantes 
22% dos alunos nunca usaram o computador ou a internet para fazer trabalhos sobre um dado tema; 
69% dos alunos nunca fizeram uma experiência de ciência com auxílio das TICS; 
55% nunca usaram as TICS para fazer apresentações para a classe; 
82% dos alunos nunca se comunicaram com os seus professores pela rede. 
4 - Vantagens de utilizar tecnologia em sala de aula 
81% – Adoção de materiais diversificados e de qualidade; 
80% – Adoção de novos métodos de ensino; 
74% – Educadores mais eficazes. 
 

______________________ 
Ainda estamos longe de um mundo ideal em relação às TICs nas 

escolas, mas a mudança começa por você. 
______________________ 
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Censo: fonte indispensável para estabelecer políticas públicas 
 

 
 

 
 
 

Breve histórico dos censos  
 
Antes de iniciarmos as nossas conversas, vamos primeiro conhecer a origem da palavra censo, 

pois ao resgatar a origem de uma palavra, fica mais fácil entendermos seu significado e o sentido 
daquilo que ela possa expressar. Censo origina-se do latim census, e quer dizer “conjunto dos dados 
característicos dos habitantes de uma localidade ou país, para fins estatísticos”. (HOUAISS, 2014).  

Você sabia que o primeiro censo organizado em nível nacional de que se tem registro foi 
conduzido na China, em 2238 a.C.? 

Esse censo ocorreu durante o reinado do imperador Yao, com o objetivo  
de contar a população existente e conhecer a extensão dos campos de cultivo. 

 
Há registros de censos anuais também no Egito, no século XVI a.C. e de contagens populacionais 

feitas pelos romanos e gregos entre os séculos VIII e IV a.C. A função primordial destes primeiros 
censos era dimensionar o tamanho da população para:  

a) definir o recrutamento de pessoas hábeis a participar das guerras;  
b) efetuar a cobrança de impostos;  
c) mensurar o tamanho das lavouras cultivadas. 
 Novos recenseamentos foram registrados durante a Idade Média na Europa, como na 

Península Ibérica (séculos V ao VII) e nas repúblicas italianas (séculos XII e XIII). Também há registros 
de que o povo inca, antes da chegada de Cristóvão Colombo, já mantinha um registro numérico da 
população (IBGE, 2013).   

No caso do Brasil, até a primeira metade do século XIX, a contagem da população era feita de 
modo indireto, ou seja, a partir dos registros eclesiásticos sobre o número de fiéis nas igrejas, do 
registro de funcionários da Colônia enviados por Portugal, ou das estimativas das autoridades 
policiais.  

 O primeiro censo brasileiro, denominado “Recenseamento da População do Império do 
Brasil”, foi realizado em 1872, e foi repetido em 1890, 1900 e 1920. Em 1936, foi criado o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que se tornou o órgão responsável pela realização, a cada 
dez anos, dos censos demográficos (IBGE, 2013).  

Você sabia que quanto mais a gente conhece a realidade do nosso 
País, de nosso estado, de nosso município melhor se torna a 
construção de políticas públicas direcionadas aos principais problemas 
da população. 

Um dos mecanismos utilizados pelos  gestores para conhecer a realidade 
é a realização de censos, portanto nosso trabalho pode estar relacionado 
com essas políticas públicas mais do que imaginávamos. 
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CENSO 

Além do recenseamento da população, foi surgindo também a necessidade de recensear 
informações específicas, tais como: aspectos econômicos, agrícolas, educacionais, entre outros. 
Exemplo disso foi o Recenseamento de 1920, que incluiu os Censos Econômicos, os quais 
investigaram vários temas e aspectos da economia, entre eles a produção agropecuária.  

 
A contagem e a organização racional de informações acerca de populações e eventos, naturais 

e sociais, por meio dos censos, precedem as técnicas de análise da estatística descritiva, as quais 
terão o objetivo de simplificar a informação daquele particular conjunto de valores e serão fonte 
representativa da realidade.  

 
Finalidade de um processo censitário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas públicas podem ser entendidas como o “Estado em ação”; é o Estado implantando um 

projeto de governo, por meio de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. 
As políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado – quanto à 
implementação e à manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que envolvem 
órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 
implementada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A finalidade de qualquer censo é levantar dados estatísticos capazes de 
exibir o panorama de uma determinada área em um dado momento 
histórico e, a partir desse panorama, prover subsídios para a análise, 
formulação, planejamento, implementação, monitoramento, 
acompanhamento, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas. 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
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O censo tem sido a base para a formulação de políticas que irão beneficiar a população em 
geral e promover a assistência a grupos específicos como mulheres, crianças, adolescentes e idosos. 
Mas para isso, ao se realizar um censo, é necessário respeitar alguns princípios que, a seguir, você irá 
conhecer em detalhes.  

 
 
 
Princípios de um processo censitário  
 
Para que os objetivos do censo sejam atingidos, é necessário um planejamento baseado nos 

seguintes princípios:  
Relevância - dados considerados importantes para a geração de informações que apoiarão 

políticas públicas.  
Abrangência – devem envolver toda a população-alvo.  
Periodicidade  - regularidade dos períodos de sua execução.  
Comparabilidade - acompanhamento histórico dos campos de interesse, permitindo o 

monitoramento e comparações ao longo do tempo.  
Confiabilidade e fidedignidade – 
Inteligibilidade - as informações coletadas em um processo censitário devem expressar, da 

maneira mais fiel possível, a realidade.  
Inteligibilidade - os dados e indicadores produzidos a partir de um censo, bem como os 

formulários utilizados para a coleta das informações de interesse, devem ser claros, objetivos e 
apresentar linguagem simples no intuito de serem facilmente compreendidos.  

Transparência e acessibilidade - acesso à informação pública é um direito universal, cabe ao 
estado divulgar e garantir que o acesso a essa informação.  

Atenção!  
Observe a distinção entre as expressões Estado e Nação: “Estado é a entidade político-social 

juridicamente organizada para executar os objetivos da soberania nacional. Nação envolve a 
existência de vínculos comuns entre os habitantes de determinado local. [...] Trata-se do conjunto 
homogêneo de pessoas que se consideram ligadas entre si por vínculos de ‘sangue’, idioma, religião, 
cultura, ideias, objetivos. Já a definição de Estado envolve, necessariamente, o aspecto de 
organização jurídica desse conjunto de pessoas (sociedade).”  

De acordo com a legislação brasileira, a Administração Pública deve prestar contas de seus atos 
por meio das mídias de comunicação. Em outras palavras, pode-se dizer que toda informação 
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produzida, guardada, organizada ou gerenciada pelo Estado é pública e deve estar acessível a todas 
as pessoas . 

 
 
Conhecendo o Censo Escolar 
 
Breve histórico  
Nesta Unidade, vamos juntos conhecer a história do Censo Escolar, seus objetivos, as pessoas 

envolvidas na sua realização e suas responsabilidades. Para entender o processo histórico de 
realização do Censo Escolar nacional, vamos voltar ao passado, precisamente, ao ano de 1931, 
quando ocorreu a criação do Ministério da Educação e Saúde. Veja que a história do Censo Escolar 
da Educação Básica está ligada ao desenvolvimento da política educacional no Brasil e foi o primeiro 
órgão governamental a definir normas para padronizar e aperfeiçoar as estatísticas da educação 
brasileira.  

Vale ainda lembrar que, em 1931, foi criado o Conselho Nacional de Educação, que possuía 
funções mais abrangentes que os seus antecessores, Conselho de Instrução do Império e da 
República.  

Saiba mais!  
Historicamente, foi com o chamado movimento renovador, nos anos 1920-1930, que se 

concebeu, pela primeira vez no Brasil, a ideia de um Plano Nacional de Educação. O Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, de 1932, assinado por um seleto grupo de educadores, foi o documento 
que sintetizou as ideias desse movimento e estabeleceu a necessidade de um plano nesses moldes. 
Nos textos legais, foi na Constituição Federal de 1934, artigo 150, que apareceu a primeira referência 
ao PNE, mas sem estar acompanhado de levantamento ou estudo sobre as necessidades educacionais 
do País.  

O século XX inicia debates acerca da educação, de forma a questionar as estruturas internas da 
escola e dar publicidade às informações educacionais, principalmente a partir de 1930, quando foram 
estabelecidas diversas leis que buscavam organizar os níveis educacionais. Assim, “a educação é vista 
como um elemento importante na formação das novas gerações e na sua inserção em uma ordem 
política e econômica que se quer inconteste”.  

 Desta forma, é possível dizer que existiu uma revolução de 1930 representando um marco na 
construção do sistema educacional brasileiro. Se nos anos 1920 os esforços de reforma escolar 
ocorreram nos âmbitos estaduais, o Estado Getulista buscou promover a centralização das 
orientações e da estrutura do ensino.  

Para isso, a coleta de dados educacionais padronizados nacionalmente era fundamental para 
fomentar as políticas educacionais e a estruturação do sistema educacional brasileiro.  

 Em 1956, com a mudança do direcionamento da gestão governamental da educação, foi 
criado o Ministério da Educação e Cultura (MEC), e a pasta de estatísticas educacionais tornou-se 
responsabilidade do Serviço de Estatística da Educação e Cultura (SEEC).  

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef), em 1996, foi fundamental para a consolidação do Censo Escolar 
da Educação Básica.  
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 Mesmo com a substituição do Fundef pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o Censo Escolar da 
Educação Básica continua sendo a base do funcionamento no processo do repasse, visto que este 
está vinculado às matrículas presenciais efetivas apuradas no Censo Escolar, de atribuição do Inep.  

Importante ressaltar que a utilização dos dados do Censo Escolar para a distribuição de recursos 
fez com que outros programas educacionais do MEC, como o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), os Programas de Transporte do Escolar, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 
entre outros, também usassem as informações coletadas, aumentando a sua importância como 
ferramenta para retratar a realidade escolar e oferecer subsídios estatísticos para o planejamento e 
acompanhamento das políticas educacionais. Nesse contexto, o aperfeiçoamento dos métodos de 
coleta do Censo Escolar tornou-se imprescindível. 

Até o ano de 2006, a coleta era realizada pelas escolas das redes pública e privada por meio do 
preenchimento de cadernos de questões em formulários elaborados, padronizados, impressos e 
distribuídos pelo Inep. Após o preenchimento, os questionários eram enviados às Secretarias 
Estaduais de Educação ou aos seus órgãos descentralizados (Regionais de Ensino) para digitação, 
consolidação dos dados e realização de uma primeira avaliação de consistência de informações no 
Sistema Integrado de Informações Educacionais (SIEd), com a supervisão e o apoio do Inep em todo 
o processo. O SIEd funcionava como uma ferramenta offline utilizada pelos estados cuja leitura dos 
dados era realizada por meio de acesso remoto do Inep.  

 Apesar da reconhecida qualidade das informações estatísticas obtidas, ainda havia 
possibilidades de aperfeiçoamento, especialmente em relação à unidade de informação da coleta: a 
escola. A forma como os dados eram obtidos permitia a dupla contagem de alunos e docentes nos 
diversos municípios e estados.  
 
O Educacenso 

 
Com o surgimento do sistema informatizado Educacenso, é possível observar uma evolução 

gradativa na coleta de informações educacionais.  
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Objetivos do Censo Escolar 

 
 

 
 
Legislação  
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 Responsabilidades e parcerias 
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Periodicidade e data de referência 
 
O Censo Escolar é realizado anualmente, o que é uma estratégia favorável para acompanhar o 

desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, monitorar a execução das políticas públicas, dos 
programas setoriais e aperfeiçoar a eficiência da distribuição dos recursos públicos na área de 
educação. retrata a mudança que ocorre sistematicamente com a movimentação dos alunos pelo 
sistema de ensino. Todos os anos, é publicado, no Diário Oficial da União, uma Portaria de 
Cronograma das atividades do Censo Escolar que serão realizadas naquele ano.  



63 
 

A Portaria nº 264, de 26 de março de 2007, instituiu o Dia Nacional do Censo Escolar da 
Educação Básica, com o objetivo de estabelecer a data de referência para as informações declaradas 
no Censo Escolar. Assim, foi determinada a última quarta-feira do mês de maio de cada ano  

A definição de uma data de referência para a declaração de dados no Censo Escolar é 
importante, também, por permitir a comparabilidade estatística dos dados no mesmo ano e em anos 
diferentes.  

 
Etapas da coleta 
 
O Censo Escolar da Educação Básica é realizado por meio do sistema Educacenso em duas 

etapas:  

 
 
Supervisionar a realização do Censo Escolar anual é também uma das atribuições dos conselhos 

do Fundeb. Esses conselhos não se constituem em uma nova instância de controle, mas suas 
atividades somam-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão 
pública.  

 
Informações coletadas pelo Censo Escolar 
 
O Censo Escolar é uma pesquisa declaratória, realizada anualmente, e obrigatória aos 

estabelecimentos públicos e privados de Educação Básica. pois é baseada nas informações prestadas 
pelos diretores ou responsáveis nas escolas.  
 
Campos coletados no Censo Escolar da Educação Básica  
 

As informações coletadas no Censo Escolar são definidas considerando a necessidade dos 
gestores de políticas públicas de educação e técnicos de planejamento governamental obterem 
informações que possam contribuir para diagnosticar a realidade educacional de seu estado e/ou 
município, para que estes possam implementar as mudanças necessárias.  

o Censo Escolar tem como instrumento investigativo a coleta de informações detalhadas por 
meio de quatro formulários distintos:  
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 Escola;  
 Turma;  
 Aluno; e  
 Profissional escolar.  

É importante você compreender que as informações básicas sobre as características das escolas 
são imprescindíveis para identificar, entre outros aspectos, as áreas de investimentos prioritários em 
estrutura e equipamentos de ensino. Formulário de Cadastro de Escolas são coletadas informações 
sobre: localização, tipo de vínculo administrativo, infraestrutura, equipamentos disponíveis, recursos 
humanos, alimentação escolar e dados educacionais (oferta e organização das diferentes 
modalidades e etapas de ensino).  

Formulário de Turma permite recolher informações sobre a organização dos discentes e 
docentes no âmbito escolar em função de suas atividades e papéis no processo educativo. Além 
disso, por meio das informações desse formulário é possível estimar o número médio de alunos por 
turma, a organização e distribuição das disciplinas, as classes especiais, de atividade complementar, 
de atendimento educacional especializado – AEE, hospitalares e em unidades de atendimento 
socioeducativas ou prisionais.  

Formulário de Profissional Escolar destaca-se a possibilidade de identificar a adequação entre 
a atividade docente exercida e o seu nível de formação, dados individualizados de docência e os 
dados pessoais.  

Formulário de Aluno é possível contar a população escolar, dados de identificação, identificar 
as características físicas, dados de residência, origem, vínculo escolar, deficiência, transtorno global 
do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, utilização de transporte escolar, entre 
outras informações.  

Importante! No formulário de aluno, um dos principais campos de identificação do aluno é o 
NIS.  

O Número de Identificação Social (NIS) é o número de cada pessoa registrada no Cadastro 
Único. O NIS é de caráter único, pessoal e intransferível.  

Atenção! Neste campo, deve sempre ser informado o NIS do aluno, ou seja, não informe o NIS 
da mãe, pai ou responsável.  
 
Conceitos e orientações dos campos coletados 
 

O conceito visa garantir a compreensão do objeto a ser pesquisado, bem como a definição de 
suas características. Assim, o processo de conceituação dos campos do Censo Escolar busca 
estabelecer o mesmo objeto de pesquisa para todas as escolas do País, ou seja garantir que haja a 
mesma interpretação sobre um referido campo, para que a informação seja declarada de forma 
adequada, indicando ou não a necessidade de investimentos para a escola.   

A padronização dos campos não é tarefa fácil! É grande a diversidade de interpretações que 
poderiam ser explicadas pelo viés cultural, pelas diferenças socioeconômicas, como também por 
diferentes realidades que não são, muitas vezes, apreendidas. No entanto, é nosso trabalho ter a 
sensibilidade de perceber que cada informação irá compor um enorme banco de dados sobre a 
realidade educacional brasileira em cada ano.  

Atenção!  
Os campos e conceitos coletados pelo Censo Escolar devem estar de acordo com a organização 

da educação do País disposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996.  
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Conceitos e orientações dos campos coletados 
 

O conceito visa garantir a compreensão do objeto a ser pesquisado, bem como a definição de 
suas características. Assim, o processo de conceituação dos campos do Censo Escolar busca 
estabelecer o mesmo objeto de pesquisa para todas as escolas do País, ou seja garantir que haja a 
mesma interpretação sobre um referido campo, para que a informação seja declarada de forma 
adequada, indicando ou não a necessidade de investimentos para  a escola.   

A padronização dos campos não é tarefa fácil! É grande a diversidade de interpretações que 
poderiam ser explicadas pelo viés cultural, pelas diferenças socioeconômicas, como também por 
diferentes realidades que não são, muitas vezes, apreendidas. No entanto, é nosso trabalho ter a 
sensibilidade de perceber que cada informação irá compor um enorme banco de dados sobre a 
realidade educacional brasileira em cada ano.  

Atenção!  
Os campos e conceitos coletados pelo Censo Escolar devem estar de acordo com a organização 

da educação do País disposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996.  

 
Funcionalidades do Sistema Educacenso 

 
Como responsável por inserir, alterar e acompanhar as informações sobre a escola, os alunos, 

os profissionais escolares, as turmas, o movimento e rendimento escolar, sem dúvida, esse é um 
grande desafio!  
 
O Sistema Educacenso  
 

O Educacenso é um sistema eletrônico inovador de coleta de informações educacionais 
composto por um aplicativo web e um banco de dados relacional, que armazena de forma sistemática 
informações de escolas, turmas, alunos e profissionais escolares por meio do preenchimento de 
formulários específicos. 
Desenvolvido com o objetivo de facilitar o preenchimento dos dados e manter uma base de dados 
única, centralizada no Inep, o Educacenso permite ao usuário preencher os formulários on-line ou 
migrar as informações educacionais por meio de arquivos texto (txt), caso as redes ou instituições de 
ensino possuam sistemas próprios. Na migração de dados, é possível que uma escola, uma rede de 
ensino de determinado município ou mesmo um estado inteiro atualize as informações no 
Educacenso por essa funcionalidade.  

O Educacenso apresenta uma interface com funcionalidades de simples acesso que facilitam o 
preenchimento dos dados do Censo Escolar. As qualidades desse sistema centralizado envolvem a 
praticidade, agilidade, segurança, bem como a garantia de consistência do dado.  
Importante atentar que o Educacenso possui um nível de controle de acesso elevado para assegurar 
a confidencialidade das informações pessoais de alunos e profissionais escolares. Dessa forma, o 
acesso ao Sistema Educacenso só pode ser realizado por usuários cadastrados pelos gestores 
responsáveis pela informação no âmbito do seu sistema de ensino.  
 

Os pilares do Sistema Educacenso 
 

1. Cadastros individualizados  
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A coleta de informações no Educacenso é feita de forma individualizada por meio de quatro 
formulários: Escola, Turma, Aluno, e Profissional Escolar, ou seja, cada cadastro preenchido gera uma 
identificação única.  

2. Identificação do informante e do gestor escolar  
O Educacenso também permite realizar a identificação do informante no momento em que 

este acessa o sistema, assim como possibilita verificar as ações que o informante realiza. Além disso, 
os dados do gestor escolar são disponibilizados, possibilitando a sua responsabilização quanto às 
informações coletadas, conforme previsto no Decreto nº 6.425/2008.  

3. Agilidade no preenchimento  
O Sistema Educacenso tem ferramentas que possibilitam a agilidade no processo de 

preenchimento. Dentre elas, gostaria de destacar duas, em especial: o remanejamento e a pesquisa.  
4. Garantia de Consistência dos dados 
O preenchimento do Censo Escolar só será finalizado após a verificação e correção de todas as 

inconsistências identificadas pelo Sistema, garantindo a consistência dos dados declarados.  
5. Interoperabilidade do Educacenso  
Interoperabilidade define se dois componentes de um sistema, desenvolvidos com 

ferramentas diferentes, de fornecedores diferentes, podem ou não atuar em conjunto. Intercâmbio 
coerente de informações e serviços entre sistemas; transferir e utilizar informações de maneira 
uniforme e eficiente, dois ou mais sistemas (computadores, meios de comunicação, redes, software 
e outros componentes de tecnologia da informação) de interagir e de intercambiar dados . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acessando o Sistema 
 
Esteja atento aos requisitos mínimos para acesso ao Educacenso.  
Navegador da internet:  Mozilla Firefox versão 17.0 ou superior;  
Google Chrome versão 26.0 ou superior. (Todos com habilitação Javascript).  

 
Autenticação no Sistema Educacenso 

 
 Apenas as pessoas designadas pela escola para o fornecimento das informações censitárias 

podem fazê-lo, por meio da informação do CPF e senha, de acordo com seu nível de acesso. 
 
Cadastro de Usuários  

 
Os perfis de acesso ao Sistema Educacenso são: Inep, Secretaria Estadual, Setec/MEC, Órgão 

Regional, Secretaria Municipal e Escola. Para cada perfil, os usuários poderão ser cadastrados com 
níveis de acesso diferenciados:  

Leitor: apenas visualiza os dados informados;  
Executor: visualiza e altera os dados informados;  

Importante! Os responsáveis pelo preenchimento do Censo devem informar o NIS dos alunos de 

0 a 48 meses de idade completos (beneficiários do Programa Bolsa-Família) até a data de 

referência do Censo Escolar. O preenchimento do campo NIS é indispensável para que o 

município receba, no ano seguinte, o suplemento oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) de 50% dos valores do Fundeb para os alunos de creche em escolas públicas e 

conveniadas. 
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Superusuário: visualiza e altera os dados informados e ainda cadastra novos usuários no 
sistema.  

Atenção!  
O acesso ao Sistema Educacenso deve ser restrito às pessoas responsáveis pelo preenchimento 

do Censo Escolar e aos gestores responsáveis pelo acompanhamento da coleta de dados e pela 
fidedignidade das informações.  

Atenção!  
As escolas novas, que ainda não estão cadastradas no Sistema Educacenso, devem procurar a 

Secretaria Estadual de Educação para realizar o cadastro da escola e do responsável pelo 
preenchimento do Censo Escolar.  

Depois de realizado o cadastro, a Secretaria Estadual informará à escola o seu código (que é 
fornecido pelo Inep) e o responsável pelo preenchimento receberá um e-mail com a senha de acesso 
ao Sistema Educacenso.  

 
Conhecendo o Sistema Educacenso 

 
O Educacenso é um sistema on-line que possibilita a coleta, a organização, a transmissão e a 

disseminação dos dados censitários. Para  isso,  mantém um cadastro único de escolas, turmas, 
alunos, profissionais escolares em sala de aula, em uma base de dados centralizada no Inep.  

Para facilitar o preenchimento das informações no Sistema Educacenso a melhor opção é 
realizar o preenchimento dos cadastros na seguinte ordem: Escola, Turma, Aluno e Profissional.  

Atenção!  
Esteja alerta! Sempre que finalizar o cadastro de uma turma realize o vínculo dos alunos e 

profissionais escolares dessa turma. Esse procedimento evita a possibilidade de ocorrer 
esquecimentos. 

O Sistema Educacenso irá colaborar para que o preenchimento seja realizado de forma 
consistente, alertando aos usuários sobre informações que não se enquadram nas regras do sistema. 
Existem cerca de duas mil regras que garantem a confiabilidade dos dados coletados pelo 
Educacenso: as regras de campos e as críticas de consistências.  

 
Regras do Sistema  

 
Regras de campos -determinam condicionalidades entre as variáveis de coleta, evitando falhas 

na informação.  
Críticas de consistências - quando são detectadas incoerências, o sistema emite mensagens 

para que o usuário possa corrigi-las. Estão divididas em duas categorias: 
 a) Críticas de consistências simples  
São verificações realizadas em apenas um cadastro (escola, turma, aluno e docente) que 

indicam falta de informação em algum campo ou invalidade de algum dado informado.  
b) Críticas de consistências cruzadas  
São verificações realizadas entre informações de diferentes cadastros (escola, turma, aluno e 

docente) que indicam incoerências entre os dados informados.  
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Acessando o Cadastro da Escola 

Pesquisar Escola  
Autenticação do Gestor Escolar 

 
Cadastro de Escola   
 
Identificação -informações cadastrais e de localização da escola 
Caracterização  - informações relativas à infraestrutura, equipamentos e funcionários da escola.  
 
Dados Educacionais  - dizem respeito às atividades educacionais oferecidas pela escola. É a partir das 
informações de dados educacionais que podemos identificar quais são as modalidades de ensino que 
a escola oferece, assim como se ela oferece atividade complementar ou o atendimento educacional 
especializado (AEE). 
 
Remanejamento - ferramenta criada para facilitar o preenchimento do Censo Escolar. 
 
Cadastro de turma - informações cadastrais da turma, ou seja, nome, horário de funcionamento, tipo 
de atendimento, modalidade, etapa, disciplinas, etc.     
 
Cadastro de Aluno e Profissional Escolar em sala de aula  - de identificação e dados pessoais, como 
documentação, endereço residencial, entre outras.  
 
Migração  - possuem sistemas próprios de coleta de informações e desejam realizar a migração 
desses dados para o Sistema Educacenso. (Ex: BDS Gestão Escolar) 

 
Relatórios 
 
Esses relatórios possuem objetivos diferenciados, conforme descrito a seguir:  
a) Relatórios de Perfis -disponibilizam informações de acordo com o perfil do usuário. 
b) Relatórios Gerenciais  - disponibilizam verificações que apontam incoerências nas 

informações declaradas pelas escolas ou a falta de informação.   
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c) Relatórios Gestores  - disponibilizados no Educacenso aos gestores municipais e estaduais 
de educação para conferência das informações prestadas pelas escolas. 

d) Notificações  - disponibilizados no Sistema Educacenso no período de retificação que 
apontam incoerências de informações entre os dados do módulo da “Situação do Aluno” do ano 
anterior e as informações da “Matrícula Inicial” do ano corrente.  
 
Módulo de Confirmação de Matrícula -parâmetros de controle de qualidade para tratar 
inconsistências nos dados estatísticos, principalmente, no que se refere a alunos com dupla matrícula 
de escolarização. 
 
Análise Comparativa - funcionalidade que apresenta o número de matrículas do ano corrente 
comparando-o ao do ano anterior. 
 
Situação do Aluno  - objetivo coletar as informações referentes ao “rendimento” (aprovado e 
reprovado) e “movimento” (falecido, transferências, deixou de frequentar) dos alunos vinculados à 
escola ou que foram admitidos após a data de referência do Censo Escolar. 

a)Para os alunos declarados na escola na matrícula inicial  
b) Para alunos admitidos após o Censo    

 
Fechamento do Censo Escolar e Encerramento do Ano Escolar  

 
Para concluir o preenchimento do Censo Escolar no Sistema Educacenso é necessário solicitar 

o “Fechamento do Censo Escolar”, na etapa de coleta da Matrícula Inicial, e o “Encerramento do Ano 
Escolar”, na etapa de coleta no módulo Situação do Aluno. Essas funcionalidades têm o papel de 
realizar uma verificação final nos dados declarados e, caso não exista nenhum erro de consistência 
no dado, o sistema emite um Recibo.  
 
Lógica do Censo Escolar  
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Na matrícula inicial  
 

1º. Confirmar o Termo de compromisso, preencher os dados do Gestor Escolar e atualizar os 
dados cadastrais da escola;  

2º. Cadastrar as turmas da escola que estavam em funcionamento na data de referência do 
Censo Escolar;  

3º. Pesquisar os alunos e Profissionais Escolares e vinculá-los às turmas e, se necessário, realizar 
a atualização de seus dados cadastrais;  

4º. Realizar a conferência das informações declaradas por meio dos relatórios;  
5º. Realizar a confirmação ou a desconsideração dos alunos que estão com duplo vínculo no 

“Módulo de Confirmação de Matrícula”;  
6º. Solicitar o Fechamento do Censo Escolar e arquivar o Recibo. 

 
No módulo Situação do Aluno  

 
1º. Confirmar o Termo de Compromisso e preencher os dados do gestor escolar;  
2º. Acessar as turmas da escola e preencher os dados de rendimento e movimento dos alunos 

de cada uma das turmas;  
3º. Realizar a pesquisa dos alunos admitidos após o censo, selecioná-los e informar o 

rendimento e movimento de cada aluno;  
4º. Realizar a conferência das informações declaradas por meio dos relatórios;  
5º. Solicitar o Encerramento do Ano Escolar e arquivar o Recibo.  
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Censo Escolar: Políticas Públicas e Controle Social 
 
É bastante pertinente considerar a importância da utilização dos dados, no âmbito das políticas 

públicas, e  a importância do acompanhamento e do controle social das informações declaradas no 
Censo Escolar. importância da utilização desses dados, no âmbito das políticas públicas, e sobre a 
importância do acompanhamento e do controle social das informações declaradas no Censo Escolar.  
 
 O que é política pública?  
 

A expressão “política pública”, de modo geral, refere-se ao papel do Estado e a sua capacidade 
de responder às demandas que emanam da sociedade, ou seja, as linhas de ação que serão postas 
em prática, ou em execução, para atender às necessidades da população.  

Assim, o Censo Escolar é uma ferramenta indispensável para se conhecer a realidade das 
escolas, e da educação nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, e no País. Além de fotografar 
essa realidade e permitir a visualização dos problemas, o Censo também auxilia os diversos atores 
educacionais a vislumbrar possíveis soluções para esses problemas.  

O processo de elaboração de políticas públicas envolve vários aspectos e, didaticamente, pode 
ser compreendido como um ciclo que comporta várias fases que vão desde a elaboração, a execução 
e o acompanhamento.  
 
Elaboração de políticas públicas  

 
Elaborar política pública significa definir quem decide o quê, quando, com que consequências e 

para quem. São questões voltadas para a natureza do regime político em que se vive, do grau de 
organização da sociedade civil e da cultura política vigente.  

As políticas públicas no Brasil propõem responder às demandas da sociedade, e são formuladas 
por iniciativa dos poderes executivo e legislativo de forma articulada ou não, porém, com base em 
demandas e proposições da sociedade, representada por seus inúmeros segmentos.  
 
 Identificação de um Problema – Formação da Agenda 

Situação real insatisfatória. A partir da identificação de um problema é que podemos delimitá-
lo, descobrir suas causas, identificar os envolvidos, avaliar a situação e buscar possíveis soluções . O 
processo de identificação e definição da lista de problemas que serão atendidos pelo governo é 
chamado de Formação da Agenda.  

A Formação da Agenda para elaboração de política na área educacional, depende em grande 
parte de um sistema de coleta de informações e avaliações da educação que proporcionem os 
subsídios necessários para identificação de um problema.  
 
A formulação de soluções – Planejamento de políticas públicas 

O planejamento é a fase que irá definir os objetivos e metas a serem seguidos e ainda, como 
alcançá-los, na construção da política pública.  A disponibilidade de um banco de dados amplo, com 
informações relevantes, válidas e confiáveis certamente potencializa as chances de sucesso do 
processo de planejamento das políticas públicas educacionais.  
 
 A tomada de decisão – Planejamento de políticas públicas  
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Após a realização dos levantamentos de informações e efetivação do planejamento para 
definição das metas a serem alcançadas é o momento de escolher as ações que servirão como 
resposta aos problemas definidos na Agenda 
 
Execução de políticas públicas 

É no momento da execução que os planos e escolhas são convertidos em ações e essas, em 
resultados.  
 
Encerramento da ação – Avaliação das políticas públicas  

A avaliação é um elemento essencial para as políticas públicas. A avaliação realiza a análise das 
informações que envolvem o programa, o que permite a percepção dos erros e pode levar ao 
aperfeiçoamento do processo. Os dados utilizados para a análise de programas na área educacional 
podem se originar de diferentes sistemas; porém, atualmente o Censo Escolar é a principal fonte de 
informações para avaliação da implementação de políticas públicas educacionais no País.  

 

 
 
 
O que é controle social? 
 
É o que chamamos de democracia participativa, termo fundamentado na Constituição 

brasileira, que institui o Estado brasileiro como um Estado Democrático “destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça”, com base no princípio da soberania popular: "Todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição1 

Assim, a participação popular é um direito, que além de ser regulamentado por leis específicas, 
especialmente aquelas que criam os conselhos de políticas públicas, pode ser exercido fora dessas 
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instâncias institucionais, pela população em geral, no acompanhamento das políticas públicas nas 
esferas federais, estaduais e municipais.   

Chamamos de controle social: capacidade da sociedade de intervir nas políticas públicas, 
através do acompanhamento, fiscalização e controle das ações da Administração Pública. É uma 
forma de compartilhamento do poder de decisão entre Estado e sociedade, se constituindo como 
um mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. 

 
O controle social das políticas públicas para a educação: um mecanismo de acompanhamento 

do Censo Escolar   
 
É responsabilidade de todos: escolas, Distrito Federal, estados e municípios – conferir os dados 

preliminares do Censo, publicados no Diário Oficial da União e, caso seja necessário, proceder às 
devidas correções, dentro dos prazos legais, no Sistema Educacenso.  

Muitas pessoas contam com o seu trabalho! Muitas outras, direta ou indiretamente, poderão 
ser beneficiadas por meio de sua ação! Ao desempenhar bem o seu papel, você estará mobilizando 
suas competências para contribuir com sua escola e sua comunidade.  

 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb 

 
LEGISLAÇÃO 

 
Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela 

Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de 
novembro de 2007. 

 
AS DEMANDAS POR EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela 
Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10/12/1948. Surgia pela primeira 
vez, um sistema global de proteção aos “direitos fundamentais do homem”, entre os quais: 
liberdade, educação, saúde, lazer, o combate à tortura, a luta contra qualquer tipo de discriminação 
e preconceito, à violação dos direitos das crianças e dos trabalhadores, etc.  

 
 
 
 

DEMOCRACIA DIREITO 

CIDADANIA 
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“A formação de uma cultura democrática nasce 
do conhecimento enquanto instrumento político de 
libertação. Ela permitirá o desenvolvimento dos 
potenciais de cada aluno-cidadão no meio social em 
que vive. GALVÃO, Roberto Carlos S. Disponível em: . Acesso em: 12 

dez. 2008.  
 
 
A escola, além de ser lugar de aprendizagem e de convivência social, deve proporcionar à toda 

a comunidade escolar um espaço onde ocorram relações humanas de convivência baseadas no 
respeito, na cooperação e na resolução de conflitos. Para tanto, o desenvolvimento de competências 
para a cidadania é fundamental. A escola deve favorecer a tomada de consciência política, ensinar 
cada participante de seu dia a dia a fazer uso do conhecimento e da informação na compreensão da 
realidade, transformando cada pessoa em um agente de transformação, um cidadão mais 
participativo, capaz de intervir em sua comunidade, preparado para o exercício da cidadania. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com o conhecimento adquirido na escola, eles se preparam para a vida e passam a ter o poder 

de se transformar e de modificar o mundo onde vivem. 
Aquela que contribui com a formação dos estudantes nos aspectos culturais, sociais, 

econômicos, políticos e ambientais, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, ligado 
à transformação de sua realidade. 

 
 
Educação como Direito Público Subjetivo 
 

“Homem político é aquele que tem consciência histórica. Sabe dos 

problemas e busca soluções. Não aceita ser objeto. Quer comandar 

o seu próprio destino... Ator, não espectador. Criativo, não 

produto.” Pedro Demo, 1990. 
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“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Constituição Federal de 1988, art. 205. 
 
Porcentagem de investimento obrigatório em educação – Constituição de 1988 

 
Vinculação da receita de impostos para o financiamento da educação – Art. 212. 
 
O Fundef e o financiamento do ensino fundamental 
 
Em meados da década de noventa, havia uma consciência nacional sobre o abandono da escola 

pública, principalmente nas redes municipais, e da desvalorização salarial do magistério, tanto 
estadual como municipal. Discutia-se a necessidade de alavancar mais recursos federais, estaduais e 
municipais para a educação pública. Percebia-se, também, a necessidade de maior equidade e 
controle na distribuição de recursos públicos para esse setor. Em resposta a essa demanda social 
surgiu, em 1996, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef), criado pela Emenda Constitucional nº 14/1996 e regulamentado 
pela Lei nº 9.424/1996. O Fundef foi implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998. Fundo, 
de caráter provisório e contábil, era composto por 15% da arrecadação sobre os fundos (FPE, FPM) e 
tributos (ICMS, IPI-Exportação e Receita da Lei Kandir) e de estados e municípios. Os recursos do 
Fundo serão aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público,  e na 
valorização de seu Magistério. 

 
Uma nova ordem: o Fundeb e a Educação 
 
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela EC nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007, é um fundo especial, de natureza contábil, de âmbito estadual, formado por 
recursos provenientes dos impostos, transferências e contribuições dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e complementado por recursos federais, para aplicação exclusiva na educação básica.  
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“fundo especial”: 
:: é formado por receitas específicas; 
:: possui objetivos determinados; 
:: possui normas próprias para aplicação de seus recursos. 
 

 

 
 
A quem se destina? 

 
São destinatários dos recursos do Fundeb os estados, Distrito Federal e municípios que 

oferecem atendimento na educação básica. Na distribuição desses recursos, são consideradas as 
matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último censo escolar realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). 

 Os alunos considerados, portanto, são aqueles atendidos: 
• §  nas etapas de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (de oito ou de 

nove anos) e ensino médio; 
• §  nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e 

ensino profissional integrado; 
• §  nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural; 
• §  nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial (matutino e/ou 

vespertino ou noturno). 
                

O Censo Escolar e o Fundeb 
 
Censo Escolar: é o processo de coleta de informações sobre a educação básica realizada 

anualmente, abrangendo todas as suas etapas/níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio), modalidades (creche, pré-escola, ensino regular anos iniciais e finais, educação 
especial, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos e educação profissional de 
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nível técnico) e desdobramentos (urbana e campo, parcial e integral). O Censo é realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). 

 
Valor mínimo nacional por aluno/ano -VAA  
 
Portaria Interministerial nº 10, de 28/12/2017 
Art. 2o O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4o, §§ 1o e 2o, e no art. 
15, inciso IV, da Lei no 11.494, de 2007, fica definido em R$ 3.016,67 (três mil e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos), previsto para o exercício de 2018. Governo estabelece os parâmetros 
operacionais para o FUNDEB em 2018. 
 
Fator de ponderação 2018 

Art. 1 Ficam aprovadas as seguintes ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, 
modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica, para vigência no âmbito do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, no exercício de 2018:  (Resolução MEC nº01, de 27/11/17) 

• I - creche em tempo integral: 
• a) pública: 1,30; 
• b) conveniada: 1,10; 
• II - creche em tempo parcial: 
• a) pública: 1,00; 
• b) conveniada: 0,80; 
• III - pré-escola em tempo integral: 1,30; 
• IV - pré-escola em tempo parcial: 1,00; 
• V - anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00; 
• VI - anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;  
• VII - anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10; 
• VIII - anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20; 
•  IX- ensino fundamental em tempo integral: 1,30; 
• X - ensino médio urbano: 1,25; 
• XI - ensino médio no campo: 1,30; 
• XII - ensino médio em tempo integral: 1,30; 
• XIII - ensino médio integrado à educação profissional: 1,30; 
• XIV - educação especial: 1,20; 
• XV - educação indígena e quilombola: 1,20; 
• XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80; e 
• XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com 

avaliação no processo: 1,20. 
 
A execução do Fundeb 
 
Financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica 
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Remuneração dos profissionais do magistério 
 
Os recursos do Fundeb devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização do magistério, 
conforme determinação legal: 

“Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão 
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício na rede pública”. 

Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, art. 22 
 
Financiamento de outras despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
 
Os investimentos em despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) devem ser 

realizados para todos os níveis da educação básica, na forma prevista no art. 70 da Lei nº 9.394/96 
(LDB), observado a seguinte divisão de responsabilidades: 

:: Estados: despesas com MDE no âmbito dos ensinos fundamental e médio. 
:: Municípios: despesas com MDE no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental. 
O conjunto de despesas com MDE no qual essa parcela de 40% do Fundeb deve ser aplicada 

compreende: 
I - Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação, 

contemplando:  
a) Remuneração e capacitação, sob a forma de formação continuada de trabalhadores da 

educação básica, com ou sem cargo de direção e chefia, incluindo os profissionais do magistério e 
outros servidores que atuem na realização 

de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional. Nesses serviços está incluída a 
manutenção de ambientes e instituições do respectivo sistema de ensino básico. 

b) Remuneração do(a) secretário(a) de educação do respectivo ente governamental (ou 
dirigente de órgão equivalente) apenas se a atuação desse dirigente se limitar à educação, e, no 
segmento da educação básica que compete ao ente governamental oferecer prioritariamente, na 
forma do art. 211, §§ 2º e 3º da Constituição Federal. 

c) Formação inicial e/ou continuada de professores da educação básica, sendo: Formação 
Inicial: relacionada à habilitação para o exercício profissional da docência, de conformidade com o 
disposto no art. 62 da LDB, que estabelece, para os docentes da educação básica, exigência de 
formação em nível superior (licenciatura plena, na área exigida), mas admite como formação mínima 
a de nível médio, modalidade “normal”, para o exercício da docência na educação infantil e nos 
5(cinco) primeiros anos do ensino fundamental. Nessa etapa de formação devem ser incluídas as 
ações para a habilitação de professores leigos; de conformidade com a política, os planos, as 
diretrizes e os critérios definidos no âmbito dos respectivos poderes públicos estaduais e municipais. 

Formação Continuada: voltada para a atualização, expansão, sistematização e/ou 
aprofundamento dos conhecimentos na perspectiva do aperfeiçoamento que, de forma contínua, 
deve ser promovido pelos estados, pelo DF e pelos municípios, mediante programas com esse 
objetivo, assegurados nos respectivos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério. Vale lembrar 
que o MEC não credencia instituições que oferecem apenas cursos livres. No entanto, torna-se 
necessária a verificação sobre eventuais exigências relacionadas ao funcionamento dessas 
instituições junto aos Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação independentemente de 
eventuais exigências nesse sentido. É importante, todavia, atentar para os aspectos da qualidade e 
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da reconhecida capacidade técnica das pessoas (física ou jurídica) contratadas para a prestação 
desses serviços. 

II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino: 

a) Aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios destinados a 
escolas ou órgãos do sistema de ensino básico. 

b) Ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas 
escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo da educação básica. 

c) Aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das 
necessidades da educação básica pública (carteiras, cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, 
retroprojetores, computadores e periféricos, televisores, antenas, etc.). 

d) Manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 
eletroeletrônicos, etc.), inclusive com aquisição de produtos/serviços necessários ao seu 
funcionamento (tintas, graxas, óleos, combustíveis, energia elétrica, assistência técnica, serviços 
elétricos, mecânicos, hidráulicos, reparos, reformas, reposição de peças, revisões, etc.). 

e) Reforma total ou parcial de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, 
pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) das instituições de ensino da educação básica. 

III - Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao sistema de ensino: 
a) Aluguel de imóveis e equipamentos. 
b) Manutenção de bens e equipamentos (mão de obra especializada, materiais e peças de 

reposição diversas, lubrificantes, combustíveis, reparos, etc.). 
c) Conservação das instalações físicas utilizadas na educação básica (reparos, limpeza, etc.); 
d) Despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação e 

informática, etc. 
IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade 

e à expansão do ensino: 
a) Levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino) objetivando o 

aprimoramento da qualidade e a expansão da educação básica. 
b) Organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem à elaboração 

de programas, planos e projetos voltados à educação básica. 
V - Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino: 
Despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino da educação básica, das quais se podem destacar: 
a) Serviços diversos (vigilância, limpeza e conservação, entre outros). 
b) Aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema (papel, 

lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, 
tintas, etc.). 

VI – Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas: 
Na LDB encontra-se prevista essa forma de concessão, comumente utilizada no ensino 

superior. No Fundeb, entretanto, por contemplar o nível básico de ensino, de garantia constitucional 
integralmente gratuita a todos os cidadãos, não é prevista tal concessão aos alunos beneficiários 
matriculados na educação infantil e nos ensinos fundamental ou médio. 

VII - Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 
itens anteriores 

Quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em educação 
básica pública (financiamento para construção de escola do ensino fundamental, por exemplo). 

VIII - Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar: 
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a) Aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho 
pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física; acervo da biblioteca 
da escola, como livros, atlas, dicionários, periódicos; lápis; borrachas; canetas; cadernos; cartolinas; 
colas, etc.). 

b) Aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos, prioritariamente no 
campo, devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em 
observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23/9/97). Os tipos de 
veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas, 
devem se encontrar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de 
todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança. 

 
As compras ou contratação de obras, produtos e serviços, realizados com recursos públicos 

devem seguir os dispostos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e ocorrer por meio de um processo 
licitatório legal, pois: 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos”. 

Lei nº 8.666/93, art. 3º, alterado pela Lei nº 12.349/2010 

 
Transparência e Controle social 
 
Vale dizer que a transparência pública é uma obrigação imposta aos administradores públicos 

de cada esfera do poder, que devem divulgar seus atos, obedecendo a um dos princípios 
constitucionais da Administração Pública, conhecido por “publicidade” (Constituição Federal, art. 
37). Nesse contexto, o Estado brasileiro tem utilizado essa estratégia legal buscando aperfeiçoar e 
fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. 
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O controle social e atuação do CACS Fundeb 
 
Podemos considerar “acompanhamento e controle social” a ação fiscalizadora exercida pela 

sociedade sobre o estado. 
O significado de “acompanhamento e controle social” é complexo. Depois de muitas pesquisas, 

as definições mais conhecidas são: 
a) É o acompanhamento, a fiscalização e o controle das decisões e ações públicas. 
b) É a participação da sociedade no acompanhamento e verificação da execução das políticas 

públicas, avaliando objetivos, processo e resultados. 
c) É a participação da sociedade no controle dos gastos do governo. 
d) É a capacidade que tem a sociedade organizada de atuar nas políticas públicas, em conjunto 

com o Estado, para estabelecer suas necessidades, interesses e controlar a 
execução dessas políticas. 
e) É o direito da participação da sociedade no acompanhamento e verificação da gestão dos 

recursos federais empregados nas políticas públicas. 
É direito de cada cidadão, portanto, saber o que é feito com esses recursos, ou seja, 

acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Fundeb. 
 
As principais características do cacs 
 
a) Formação plural: permite a participação de pessoas de qualquer crença religiosa, etnia, 

filiação partidária, convicção filosófica, contando com a representação dos vários atores que 
constituem a sociedade brasileira. 

b) Representação do Estado e da sociedade civil: os conselhos devem ser compostos por 
conselheiros, representantes do Estado e da sociedade civil. 

c) Natureza deliberativa: capacidade própria de decidir sobre a formulação, controle, 
fiscalização, supervisão e avaliação das políticas públicas, inclusive nos assuntos referentes à 
definição e aplicação do orçamento, como instituição máxima de decisão. 

d) Natureza consultiva: tem caráter de assessoramento e é exercido por meio de pareceres, 
aprovados pelos membros, respondendo a consultas do governo e da sociedade. 

e) Função fiscalizadora: competência para fiscalizar o cumprimento das normas e a legalidade 
de ações. 

f) Função mobilizadora: é a que situa o conselho numa ação efetiva de mediação entre o 
governo e a sociedade. 

 
As condições para o fortalecimento dos conselhos são as seguintes: 
 
:: Autonomia: infraestrutura (espaço físico e secretaria executiva) e condições de 

funcionamento autônomo. 
:: Transparência e socialização de informações: para controlar o orçamento e os gastos 

públicos. 
:: Visibilidade: divulgação e publicização das ações dos conselhos. 
:: Integração: criar estratégias de articulação e integração do Conselho – por meio de agendas 

comuns e fóruns mais amplos – que contribuam para superar a setorização e a fragmentação das 
políticas públicas. 
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:: Articulação: dos conselhos com outras instâncias de Controle Social, como os Fóruns e 
Comissões Temáticas, ampliando a participação da sociedade no Controle Social das Políticas 
Públicas. 

:: Capacitação continuada dos conselhos: desenvolver um processo contínuo de formação dos 
conselheiros, instrumentalizando-os para o efetivo exercício do controle social. 

 
“O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 

recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse 
fim”. 

Lei nº 11.494/2007, art. 24. 
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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/FNDE  
 

 
Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade 

prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para 

manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do 

desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar. 

Conforme Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os repasses dos recursos dar-se-

ão em duas parcelas anuais, devendo o pagamento da primeira parcela ser efetivado até 30 

de abril e o da segunda parcela até 30 de setembro de cada exercício às EEx, UEx e EM que 

cumprirem as exigências  de atualização cadastral até a data de efetivação dos pagamentos. 

O programa engloba várias ações que possuem finalidades e públicos-alvo específicos, 

embora a transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes operacionais do 

PDDE. 

O PDDE é regido pela Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e por resoluções do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujas principias são as seguintes: 

• Resolução nº 9/2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de 
materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEx) e entidades 
qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao 
público que ministram educação especial, denominadas de Entidades Mantenedoras (EM), 
de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

• Resolução nº 10/2013, que dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho 
de 2009; 

• Resolução nº 15/2014, que dispõe sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas 
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações agregadas. 

• Resolução nº 8/2016, que altera as Resoluções nºs 10, de 18 de abril de 2013, e 16, de 9 de 
dezembro de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (CD/FNDE), e dá outras providências; 

• Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, que altera dispositivos da Resolução nº 10, de 18 
de abril de 2013, entre eles, fixa datas limites para repasses dos recursos  e estabelece 
a  exigência de atualização cadastral no PDDEweb  como condição para ser beneficiário do 
programa. 
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HISTÓRICO, OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 
 
 

Dificuldades no suprimento das necessidades  
da escola devido a: 
- Emperramentos burocráticos para realização 
de aquisições e contratações pelos órgãos públicos (Licitações) 
- Inexistência de controle social efetivo quanto ao  
acompanhamento da utilização dos recursos 
- Desvios de recursos. 

 
 

 
 

 
Além de destinar recursos às escolas, o PDDE visa:  
 
- Fortalecimento da participação social; 
- Racionalização e simplificação dos procedimentos administrativos; 
- Promoção da autonomia escolar; 
- Integração Poder Público/Comunidade/ Escola/ Família; 
- Promoção de melhorias na infra-estrutura física e pedagógica da escola, com a consequente 
elevação da qualidade da educação. 
 
Mas como repassar recursos às escolas? 
 
Por meio de entidades representativas, inscritas no CNPJ, tais como: 
 

 Associações de Pais e Mestres 
 Círculos de Pais e Mestres 
 Caixas Escolares 
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 Colegiados Escolares 
 Conselhos Escolares 

 
Unidade Executora Própria- UEx: 
 
 Entidade de direito Privado, sem fins lucrativos, instituída pela comunidade escolar. 
 Escolas com mais de 50 alunos – obrigatória a constituição de Uex; 
 Escolas com até 50 alunos – facultativo, podendo receber pela EEx; 
 Consórcio – Até 5 escolas, cada uma com no máximo 99 alunos, vinculadas a uma UEx. 

 
 
 
 
PÚBLICO ALVO 
 
- Escolas públicas Educação Básica 
-  Escolas privadas Educação Especial  

 

O PDDE destina-se às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, às escolas privadas de educação especial mantidas por 

entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito 

ao público e aos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que 

ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica.. 
 
Entidade Executora (EEx): 
Prefeituras e Secretarias de Educação 
Unidade Executora Própria (UEx): 
Caixa Escolar,  
Associação de Pais e Mestres,   
Conselho Escolar ou similar 
Entidade Mantenedora (EM) 
Entidade sem fins lucrativos – certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS), ou de atendimento direto e gratuito ao público. 
 
Como participar? 

 

As escolas e os alunos da rede pública e privada de educação especial precisam estar 

inscritos no Censo Escolar do ano anterior e a lista de alunos dos polos da UAB deve ser 

informada ao FNDE pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(Capes).  As escolas públicas com mais de 50 alunos matriculados  devem criar suas UEx e  a 

aderir ao programa por meio do Sistema PDDEweb (https://www.fnde.gov.br/pdde) até  o 

último dia útil de outubro 
 
Preencher e encaminhar, via PDDEweb, anualmente: 

   

https://www.fnde.gov.br/pdde
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EEX - Termo de Adesão ( Anexo II) 
UEX -  Anexo I A  
EM- Encaminhar, ao FNDE, via correio, o Termo de Compromisso ( Anexo II- A) e a 

documentação necessária para habilitação. 
 

As UEx, EEx e EM precisam, ainda, estar adimplentes com a prestação de contas de 

exercícios anteriores. Atendidos os requisitos acima, a assistência financeira ao público-alvo 

do programa é concedida sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, 

ajuste ou instrumento congênere. 
 
 
 
EM QUE EMPREGAR OS RECURSOS 

  

 
 
 
 

- Na implementação de projetos pedagógicos 
- No desenvolvimento de atividades educacionais 
- Na avaliação de aprendizagem; 
- Na manutenção, conservação e pequenos reparos da infra-estrutura física da escola; 
- Na aquisição de material de consumo; 
- Na aquisição de material permanente, quando receberem recursos de capital; 
- No pagamento de despesas cartorárias (alterações de estatutos das UEx ou recomposição de 
membros). 
 
 
EM QUE NÃO EMPREGAR OS RECURSOS 
 
- Gastos com pessoal; 
- Gêneros alimentícios; 
- Livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE  
por meio do PNLD e do PNBE; 
- Passagens e diárias; 
- Combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transportes para atividades 
administrativas; 
- Combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transportes para atividades 
administrativas; 
- Reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas; 
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- Despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial ou individual (uniforme, 
material escolar, etc.); 
- Tarifas bancárias; 
- Pagamento de tributos, exceto os incidentes sobre os bens adquiridos e/ou serviços 
contratados. 
 
COMO GASTAR OS RECURSOS?  
 
 
Em primeiro lugar, quem está gastando os recursos ?  
 
 
 
Entidades Públicas:  
-Lei nº 8.666/1993 
-Decreto nº 7.507/2011 
-Demais normas aplicáveis a entes públicos 
-Resoluções anuais do PDDE 
 
1. Levantamento e seleção de necessidades  
(Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários) 
2. Aquisição/Contratação nos estritos termos:  
a) da Lei 8.666/93 (Licitação);   
b) do Decreto nº 7.507/2011(Pagamento por meio eletrônico); e  
c) de demais normas aplicáveis aos entes públicos 
3. Entrega dos produtos e/ou serviços às escolas beneficiárias (Comprovante de Benefícios) 
4. Guarda da Documentação 
5. Prestação de contas - SIGPC 
 
 
 
 
Entidades Privadas:  
-Resolução nº 9/2011 
-Resoluções anuais do PDDE 
 
1. Levantamento e seleção de necessidades (Livro Ata) 
2. Mínimo de 3(três) pesquisas de preços 
3. Definição dos critérios de escolha e seleção da proposta mais vantajosa 
4. Aquisição/Contratação 
5. Guarda da Documentação 
6. Prestação de contas (UEx – em papel, e EM – SIGPC) 
 
Irregularidades frequentes 
 

 Depósitos na conta bancária do Programa; 
 Inversão da categoria econômica; 

EEx 

UEx e EM 
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 Não constar a reprogramação do recurso na PC; 
 Ausência de , no mínimo, três pesquisas de preço; 
 Pagamento de taxa bancária com o recurso do Programa; 
 Ausência de aplicação do recurso no mercado financeiro; 
 Deixar de fazer a conciliação bancária; 
 Ausência da identificação do Programa nas notas fiscais; 
 A UEx não cumpre com suas obrigações fiscais. 

 
Omissão de Prestação de Contas 
 

É de responsabilidade do gestor atual, protocolizar junto ao Ministério Público, para adoção 
das providências cíveis e criminais cabíveis, representação contra o ex-gestor. 

Cópia da Representação regular e aceita pelo Órgão do Ministério Público deverá ser 
encaminhada ao FNDE, acompanhada de ofício solicitando a instauração de Tomada de Contas 
Especial, visando o restabelecimento das condições para o repasse dos recursos. 

 
AÇÕES AGREGADAS 
 

 
 
 
 
www.escolaemmovimento.com.br/blog/gestao-escolar-quais-sao-as-funcoes-de-um-diretor-no- 
 
 
 
 
 
 
 

PDDE Integral PDDE Estrutura PDDE Qualidade 

Mais Educação 
Novo Mais Educação 

Escola Acessível Ensino Médio Inovador 

Água na Escola Atleta na Escola 

Escola do Campo Mais Cultura na Escola 

Escolas Sustentáveis Mais Alfabetização 

PDE Escola – Recurso extra para incentivara melhoria na gestão de escolas com baixo desempenho 
no IDEB. 
Mais Educação (Integral/FEFS) – Ampliação da jornada escolar para, no mínimo, sete horas diárias, 
incluindo, facultativamente, a abertura da escola aos finais de semana. 

http://www.escolaemmovimento.com.br/blog/gestao-escolar-quais-sao-as-funcoes-de-um-diretor-no-
daer/2011/Kit%202011/CAPACITAÇÃO/2011/Apresentação%20PDDE%202011/Plano%20de%20Desenvolvimento%20da%20Escola.ppt
daer/2011/Kit%202011/CAPACITAÇÃO/2011/Apresentação%20PDDE%202011/Integral.ppt
daer/2011/Kit%202011/CAPACITAÇÃO/2011/Apresentação%20PDDE%202011/Integral.ppt
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Ensino Médio Inovador – Apoio e fortalecimento de propostas curriculares inovadoras constantes 
nos planos de ações pedagógicas de escolas de ensino médio; 
Escola Acessível – Promoção da acessibilidade e inclusão de alunos da educação especial em classes 
comuns do ensino regular; 
Escola do Campo – Melhoria da infraestrutura de escolas rurais que ofereçam classes multisseriadas. 
Escola Sustentável – Promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares; 
Água na Escola – Garantir o abastecimento de água em condições apropriadas para consumo;  
Escola de Fronteiras – Inovação e adaptação de componentes curriculares para a educação básica 
nas fronteiras. 
Mais Cultura na Escola – Promoção de interação entre experiências culturais e artísticas em curso na 
comunidade local e o projeto pedagógico de escolas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
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http://www.fnde.gov.br/programas/pdde 
www.escolaemmovimento.com.br/blog/gestao-escolar-quais-sao-as-funcoes-de-um-diretor-
no-dia-a-dia/ 
Programa Formação pela Escola/FNDE: Cadernos de Estudo dos módulos: Censo Escolar, 
PDDE e FUNDEB; 
Material Complementar do GEM -Curso de Aprofundamento em Gestão para Educação 

Municipal/ Mec/Undime 
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