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Apresentação
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e os Tribunais de Contas
brasileiros lançaram no mês de junho dois projetos de abrangência nacional na área da
educação. A pesquisa “A Educação Não Pode Esperar”, apresentada no dia 19 de junho,
compilou ações de redes públicas de ensino durante a pandemia de covid-19 em áreas
como práticas pedagógicas, suporte e formação de professores, orientação às famílias,
distribuição de alimentos aos estudantes e estratégias para combater o abandono escolar
e as defasagens de aprendizagem. O levantamento mapeou as ações de 249 Secretarias de
Educação (232 municipais e 17 estaduais) de 23 Estados de todas as regiões do País.
Já o estudo “Educação que Faz a Diferença”, apresentado no dia 25 de junho,
mapeou redes municipais com bom desempenho no Ensino Fundamental e identificou as
principais práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e administrativo
adotadas. A fim de compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas pelas
redes de destaque, técnicos dos 28 Tribunais de Contas participantes do projeto visitaram
uma amostra de 116 escolas de 69 redes de ensino, em todos os Estados. É importante
ressaltar que a pesquisa foi realizada ao longo de 2019 e, portanto, não leva em
consideração as ações adotadas pelas redes de ensino durante a pandemia. As iniciativas
têm o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e
do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).
O relatório a seguir apresenta uma amostra dos conteúdos produzidos para dar
visibilidade às ações e, também, das inserções nos veículos de comunicação (jornais,
rádios, sites e TVs) e em redes sociais. Os projetos receberam espaços qualificados nos
principais jornais do Brasil, como citações na Folha de São Paulo, no O Globo e no O
Estado de São Paulo, além de ser tema de editorial do jornal Zero Hora, do Grupo RBS,
que, apesar de pertencer a mídia local do Rio Grande do Sul, ocupa o 5º lugar no ranking
dos veículos impressos mais lidos do país.

3

Ações de divulgação do projeto “A Educação Não Pode Esperar”
Os releases produzidos foram encaminhados para um mailing de 7 mil jornalistas
de veículos de comunicação de todo o País (impressos, rádios, sites e TVs),
disponibilizado pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás (TCE-GO). Foram realizados contatos individualizados com os editores e
repórteres da editoria de educação dos principais jornais brasileiros. Ainda, foram
disponibilizados conteúdos para as assessorias de comunicação de todos os Tribunais de
Contas participantes, com a possibilidade de fazerem contato com os veículos locais
mediante antecipação dos resultados do estudo. Também com o apoio do TCE-GO, foi
disponibilizado um boletim de rádio para ser utilizado nas rádios dos TCs.

Releases de divulgação
Estudo mapeia iniciativas de redes de ensino durante a pandemia
A pesquisa traz informações sobre estratégias para garantir o aprendizado dos alunos,
distribuição de merenda escolar e orientação às famílias, entre outras.
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e 26 Tribunais de Contas
lançam a pesquisa “A Educação Não Pode Esperar” no dia 19 de junho, às 15h, no canal
do CTE-IRB no Youtube. O estudo compila ações de redes públicas de ensino em áreas
como práticas pedagógicas, suporte e formação de professores, orientação às famílias,
distribuição de alimentos aos estudantes e estratégias para combater o abandono escolar
e as defasagens de aprendizagem.
O levantamento mapeou as ações de 249 Secretarias de Educação (232 municipais
e 17 estaduais) de 23 Estados de todas as regiões do País. O evento on-line reunirá, além
das organizações já citadas, secretários de Educação e representantes do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da União dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime), da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
(UNCME), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e do Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e Distrito Federal (FNCE).
O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, destaca que é preciso um esforço coletivo
para que a interrupção temporária nas aulas presenciais não agrave ainda mais as grandes
desigualdades educacionais existentes no país. "Consideramos que, nesse cenário sem
precedentes, é primordial uma ação articulada e coordenada, em busca da máxima
efetividade do direito fundamental à educação. Dada a missão constitucional que possuem
de zelar pela adequada destinação dos recursos públicos, os Tribunais de Contas podem
trazer uma grande contribuição à sociedade”, disse.
“Vivemos um período desafiador para todos, em que as Secretarias de Educação
tiveram que criar um modelo de ensino com urgência. Nesse sentido, o mapeamento que
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fizemos é de grande importância ao indicar aos gestores alguns caminhos possíveis de
serem seguidos, já adotados por outras redes”, afirma Ernesto Faria, diretor-fundador do
Iede. “Para além do mapeamento, a força deste trabalho está em unir 26 Tribunais de
Contas, contribuindo para uma maior coesão na atuação dos órgãos de controle, criando
um ambiente de maior clareza às redes de ensino”, completa.
A inciativa e o estudo têm o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais Contas
(CNPTC).

Sobre o estudo
Em maio de 2020, secretários de Educação responderam a dois questionários online e participaram de entrevistas via telefone ou videoconferência com técnicos dos
Tribunais de Contas (TCs). As redes foram sorteadas seguindo critérios de porte (entre as
25% com o maior número de matrículas) e nível socioeconômico (entre as 25% de nível
socioeconômico mais baixo).
Conheça a seguir os principais pontos abordados pela pesquisa

Oferta de atividades remotas

Planejamento para a volta às aulas

Mudanças em contratações e licitações
para o enfrentamento da pandemia
Distribuição de alimentos ou vouchers
aos estudantes

Frequência e tipos de conteúdos ofertados,
monitoramento do acesso às atividades e
plataformas, expectativas em relação à
aprendizagem dos estudantes, suporte e formação
dos professores e orientações aos responsáveis
pelos estudantes.
Estratégias para evitar o abandono e a evasão e
para o nivelamento das turmas; principais desafios
para a retomada das aulas; boas práticas
identificadas e orientações gerais.
Contratos de professores e fornecedores, utilização
dos recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), prestação de contas e revisão do
orçamento para 2020.
Critérios para a distribuição dos alimentos ou
vouchers, logística de distribuição e valor gasto
com a política.

Saiba mais:
Tribunais de Contas participantes do estudo: dos Estados de Alagoas, Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, além dos Tribunais de
Contas dos Municípios dos Estados da Bahia, de Goiás, do Pará e do Município de São
Paulo.
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Release de divulgação pós-lançamento

Estudo mostra que 82% das redes de ensino municipais estão ofertando atividades
não presenciais no momento
Pesquisa do Iede, CTE-IRB e Tribunais de Contas indica também que 84% das redes
estão se planejando para a volta às aulas
O estudo “A Educação não Pode Esperar”, lançado nesta sexta-feira (19), mostra
que 82% das redes municipais de ensino afirmam ofertar conteúdos pedagógicos aos
estudantes neste momento; enquanto 18% ainda não haviam se organizado para tal –
sendo que, destas, metade não tinha estratégias sendo formuladas para o ensino remoto.
A pesquisa é resultado de um esforço conjunto entre o Interdisciplinaridade e Evidências
no Debate Educacional (Iede), o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa
(CTE-IRB) e 26 Tribunais de Contas brasileiros e foi realizada entre os meses de maio e
junho deste ano.
De acordo com o presidente do TCE-IRB, Cezar Miola, a pandemia de covid 19
trouxe um forte impacto, de certa maneira silencioso, na área da educação, e que deve ter
seus efeitos prolongados por décadas. “Além da questão da aprendizagem, que é a mais
imediata, temos o risco do aumento da evasão e do abandono escolar gerado pela
fragilização do vínculo entre os estudantes e as escolas”, disse.
No total, foram analisadas 249 redes de ensino, de todas as regiões do País, sendo
232 municipais e 17 estaduais. Elas responderam a questionários on-line e participaram
de entrevistas com técnicos dos Tribunais de Contas. As informações foram
sistematizadas e analisadas pelo do Iede e pelo CTE-IRB. “É um estudo para entender
melhor o cenário atual e conhecer boas práticas que estão sendo feitas”, afirma Ernesto
Faria, diretor-fundador do Iede. “Há muita assimetria de informação, as redes buscam
inovar, mas, muitas vezes, em um sistema de tentativa de erro, sem saber o que outras
estão fazendo”, completa.
Em relação aos aspectos pedagógicos, o estudo mapeou os tipos de conteúdos
disponibilizados a cada etapa de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio) e sua periodicidade, assim como as ferramentas utilizadas para que cheguem aos
estudantes e os meios encontrados por cada rede para atender aqueles que não possuem
acesso à internet, moram na zona rural ou possuem algum tipo de deficiência, que exige
materiais adaptados. Além disso, o levantamento indica também como esses conteúdos
são planejados: 93% das Secretarias de Educação dizem que a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) segue norteando as atividades; 87%, o Currículo de Referência; e
83%, o Plano Político Pedagógico (PPP).
Entre as redes de ensino que estão disponibilizando conteúdos, observa-se, em
grande parte delas, uma mescla de ferramentas on-line e off-line. Aos estudantes que têm
acesso à internet, aulas via plataformas como Google Classroom, aplicativos ou vídeos e
arquivos no site da Secretaria Municipal de Educação. Aos que não têm acesso à internet,
atividades impressas que podem ser retiradas na escola — algumas redes disseram
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entregar os materiais nas residências dos estudantes que têm dificuldade ir até a unidade
de ensino, utilizando para isso o transporte escolar ou carro próprio da Secretaria.
Outra questão trazida pelo estudo é o suporte dados aos professores para
desenvolverem atividades a distância com os estudantes: 61% das redes pesquisadas
admitiram que não ofereciam, na época da pesquisa, formações com esse intuito. O
estudo contempla também como as redes estão se preparando para a volta às aulas: 84%
das municipais garantem que estão se planejando. Entre as redes estaduais, 15 de 17.
Além disso, 79% das redes municipais afirmam ter estratégias específicas para evitar o
abandono e a evasão – questões apontadas por especialistas como cruciais. Todas as 17
estaduais afirmaram que estão se preparando para enfrentar esses desafios.
Outros pontos mapeados foram em relação ao cumprimento da Lei nº 13.987, que
autorizou, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis
pelos estudantes da rede pública; e também sobre o quanto as redes se sentem seguras
juridicamente sobre as ações que adotam neste momento.

Boletim de rádio
OFF 1: Parceria inovadora entre o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui
Barbosa e o IEDE, mapeou iniciativas de redes de ensino nesse período de pandemia. O
resultado de tamanha colaboração resultou no lançamento da pesquisa “A educação não
pode esperar”. O mapeamento traz informações importantes, como por exemplo, as
estratégias para garantir o aprendizado dos alunos enquanto as aulas presenciais estão
suspensas, a distribuição de merenda e a orientação às famílias para evitar o abandono
escolar. Os dados mapearam ações de 249 Secretarias de Educação de 23 Estados de todas
as regiões do País. O presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa,
entidade que que congrega os 33 Tribunais de Contas do Brasil, Cezar Miola, destaca que
o trabalho é fruto de um esforço coletivo.
6’21 até 6’56
OFF 2: Ainda segundo ele, o mapeamento busca indicar aos gestores caminhos
possíveis de serem seguidos pós pandemia.
7’39 até 8’30
OFF 3: Ernesto Faria, diretor-fundador do Iede, acrescenta que as Secretarias de
Educação tiveram que criar um modelo de ensino com urgência. E que agora o cuidado é
outro.
1’50 até 2’36
OFF 4: Marcela Leão, do TCE de Goiás, representa o Tribunal goiano neste
projeto. Ela reforça a contribuição dos tribunais na garantia para uma educação de
qualidade neste momento de pandemia.
0’58 até 1’12
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OFF 5: O evento on-line reuniu secretários de Educação, representantes do
UNICEF, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação e
do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e Distrito Federal. A iniciativa
teve o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e
do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais Contas.

Lançamento do estudo “A Educação Não Pode Esperar”
O lançamento do estudo foi realizado em um webnário transmitido na página do
CTE-IRB no link https://www.youtube.com/channel/UCH8Kxtmxg_xRASb7gI6AYLw
e teve o alcance de 3,5 mil visualizações.

A íntegra do estudo está disponível em https://projetoscte.irbcontas.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_E
sperar.pdf. Um resumo do estudo foi produzido para facilitar a divulgação dos dados junto
ao público de interesse e à imprensa. O material pode ser acessado em
https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/06/ProjetoEduca%C3%A7%C3%A3o-02.pdf.
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Conteúdos produzidos para redes sociais
Card do lançamento do estudo

Card para divulgação dos resultados do estudo (Com a possibilidade de inclusão dos
logotipos dos TCs parceiros).
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Amostra de publicações em redes sociais
Instituto Rui Barbosa (IRB)

Atricon
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Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC)

Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO)
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Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)

Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR)

Inserções em veículos de comunicação e em sites institucionais
Veículo

Título

Link

Folha de
São Paulo

Despreparo e incertezas
ameaçam educação póspandemia
Voltar à escola com um
ensino tradicional ou
renovado?

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/
06/despreparo-e-incertezas-ameacameducacao-pos-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/amp/colunas/cl
audia-costin/2020/06/voltar-a-escola-com-umensino-tradicional-ourenovado.shtml?utm_source=twitter&utm_me
dium=social&utm_campaign=comptw&__twit
ter_impression=true

Folha de
São Paulo
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O Estado
de São
Paulo
O Globo

Agência
Brasil
G1

Isto é
Dinheiro
RBSTV
Santa
Catarina

Zero Hora

O exemplo de Setubinha

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,
o-exemplo-de-setubinha,70003340099

Rotina escolar precisará ser
alterada desde a chegada para
evitar risco de infecções
Ensino a distância: 61% das
redes municipais não
preparam professores
Estudo aponta que 61% das
escolas municipais não
formaram professores para
aulas online
Ensino a distância: 61% das
redes municipais não
preparam professores
TCE avalia ações da
educação em SC na
pandemia; órgãos elaboram
protocolo para retorno das
aulas presenciais
Apenas 28% das redes
municipais oferecem aulas
diariamente no Ensino
Médio, aponta estudo

https://oglobo.globo.com/sociedade/rotinaescolar-precisara-ser-alterada-desde-chegadapara-evitar-risco-de-infeccoes-24503874
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noti
cia/2020-06/ensino-distancia-61-das-redesmunicipais-nao-preparam-professores
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2020/06/19/estudo-aponta-que61percent-das-escolas-municipais-naoformaram-professores-para-aulas-online.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/ensino-adistancia-61-das-redes-municipais-naopreparam-professores/
https://g1.globo.com/sc/santacatarina/noticia/2020/06/19/tce-avalia-acoesda-educacao-em-sc-na-pandemia-orgaoselaboram-protocolo-para-retorno-das-aulaspresenciais.ghtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-eemprego/noticia/2020/06/apenas-28-das-redesmunicipais-oferecem-aulas-diariamente-noensino-medio-aponta-estudockbljpkz80069015nhyikuk6y.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-eemprego/noticia/2020/04/conselheiro-do-tcefala-sobre-acao-para-reduzir-impactos-dapandemia-no-ensinock9k0h2kn0098017nmy6pzexd.html
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticia
s/4114-a-educacao-nao-pode-esperar-temparticipacao-de-tcs-de-todas-as-regioes-dopais
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticia
s/4181-tce-ceara-esta-construindo-diagnosticosobre-a-educacao-publica-durante-a-pandemia
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticia
s/4187-estudo-sobre-iniciativas-das-redes-deensino-durante-a-pandemia-sera-lancadonesta-sexta
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/
73/cid/50882/t/A+Educa%E7%E3o+N%E3o+
Pode+Esperar++TCEMT+mapeia+a%E7%F5es+das+redes+p%FAb
licas+de+ensino+durante+pandemia
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticia
s/4192-iniciativas-das-redes-de-ensinodurante-a-pandemia-e-para-a-volta-as-aulassão-mapeadas-em-pesquisa-nacional

Rádio
Gaúcha

Conselheiro do TCE fala
sobre ação para reduzir
impactos da pandemia no
ensino

Portal TCE
Ceará

“A educação não pode
esperar” tem participação de
TCs de todas as regiões do
país
TCE Ceará está construindo
diagnóstico sobre a educação
pública durante a pandemia
Estudo sobre iniciativas das
redes de ensino durante a
pandemia será lançado nesta
sexta

Portal TCE
Ceará
Portal TCE
Ceará

Portal TCE
Mato
Grosso

Portal TCE
Ceará

A Educação Não Pode
Esperar: TCE-MT mapeia
ações das redes públicas de
ensino durante pandemia
Iniciativas das redes de
ensino durante a pandemia e
para a volta às aulas são
mapeadas em pesquisa
nacional
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Portal TCM Entidades lançam o projeto
Goiás
“A Educação não pode
esperar”
Portal TCE Webinário do projeto “A
Rondônia
educação não pode esperar”
no dia 19/6
Portal TCE TCE/SC participa de
Santa
pesquisa nacional sobre
Catarina
educação durante a pandemia
Portal TCE
Tocantins
IRB apresenta resultado do
estudo A Educação Não Pode
Esperar
Portal TCE
Piauí

TCE/PI participa do projeto
“Educação não pode esperar”

https://www.tcmgo.tc.br/site/2020/04/entidade
s-lancam-o-projeto-a-educacao-nao-podeesperar/
https://tcero.tc.br/2020/06/16/webinario-doprojeto-a-educacao-não-pode-esperar-no-dia19-6/
http://www.tce.sc.gov.br/tcesc-participa-depesquisa-nacional-sobreeduca%C3%A7%C3%A3o-durante-pandemia
https://www.tce.to.gov.br/sitetce/sala-deimprensa/noticias/item/3731-irb-apresentaresultado-do-estudo-aeduca%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-podeparar
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-participa-doprojeto-educacao-nao-pode-esperar/

Ações de divulgação do projeto “Educação que Faz a Diferença”
Os releases produzidos foram encaminhados para um mailing de 7 mil jornalistas
de veículos de comunicação de todo o país (impressos, rádios, sites e TVs),
disponibilizado pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás (TCE-GO). Foram realizados contatos individualizados com os editores e
repórteres da editoria de educação dos principais jornais brasileiros. Ainda, foram
disponibilizados conteúdos para as assessorias de comunicação de todos os Tribunais de
Contas participantes, com a possibilidade de fazerem contato com os veículos locais
mediante antecipação dos resultados do estudo. Cada assessoria de comunicação recebeu
um release individualizado, com os resultados do seu Estado. Também com o apoio do
TCE-GO, foram produzidas peças para as redes sociais.

Releases de divulgação
Estudo identifica mais de 100 redes municipais de destaque
no Ensino Fundamental
Pesquisa feita em parceria com os Tribunais de Contas do País identifica práticas e
ações associadas a bons resultados educacionais
O Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da Educação (CTEIRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) lançam no dia
25 de junho, às 14h, os resultados do projeto “Educação que Faz a Diferença”. O estudo
será apresentado em uma transmissão online na página do CTE-IRB no Youtube
(shorturl.at/mQZ23).
A pesquisa nacional mapeou redes municipais com bom desempenho no Ensino
Fundamental e identificou as principais práticas de gestão e de acompanhamento
pedagógico e administrativo adotadas. O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, destaca
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que o objetivo é apresentar as ações comuns que possam servir de inspiração e de
referência para outras redes. “Não basta o investimento de recursos, o treinamento de
professores e a adoção de ações para motivar as famílias; também precisamos de
processos de gestão capazes de dar oportunidade, talvez a única, a milhões de brasileiros
de mudar a sua realidade por meio da Educação”. E agora, no contexto da pandemia,
ressalta, "os referenciais identificados no estudo podem ajudar na mitigação das perdas
na aprendizagem e, sobretudo, no enfrentamento da previsível evasão escolar".
Contudo, é importante esclarecer que o estudo foi realizado ao longo de 2019 e,
portanto, não contempla as ações adotadas pelas redes no atual momento. Para
compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas, 65 técnicos de todos os
28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal realizaram
pesquisas em campo. Ao todo, foram estudadas 116 escolas de 69 redes de ensino,
localizadas em todos os Estados.
O levantamento identificou 118 redes de destaque, que foram agrupadas segundo
características semelhantes: redes de Excelência, Bom Percurso e Destaque Estadual. Os
nomes das redes de cada um dos grupos serão conhecidos na transmissão do dia 25 de
junho.
O diretor-fundador do Iede, Ernesto Faria, frisa a importância de um estudo que
faz um reconhecimento em massa na área de Educação. “O Brasil tem poucas redes de
ensino que conseguem garantir resultados de aprendizagem de excelência, mas isso não
quer dizer que temos poucos municípios fazendo bem na Educação. O que acontece é que
é muito mais desafiador no Brasil do que em outros países, pela questão socioeconômica
e pela baixa valorização e acompanhamento da Educação pela sociedade. Por isso, temos
que olhar para o efeito-escola, ou seja, o quanto o sistema educacional tem agregado aos
alunos. Nesse sentido, vemos redes que se destacam no País e que conseguiram percorrer
um caminho muito importante nos últimos anos”, explica. “Essa iniciativa não é algo para
premiar 5 ou 10 redes, mas sim reconhecer e dar visibilidade a redes que estão avançando
e fazendo com que a questão socioeconômica não seja um impeditivo para o aprendizado
dos alunos”, completa.
A iniciativa tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas
(CNPTC). Veja mais informações em https://www.portaliede.com.br/educacao-que-faza-diferenca/

Release de divulgação pós-lançamento

Estudo aponta o que as redes municipais de ensino fazem para obter
educação de qualidade
Pesquisa reconhece 118 redes e revela as seis práticas mais comuns adotadas por elas
para alcançar bons resultados no Ensino Fundamental
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Monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos e oferecimento de
capacitação aos professores são algumas das práticas em comum adotadas por 118 redes
municipais de ensino em todo o Brasil reconhecidas pelo estudo “Educação que faz a
Diferença” em razão dos bons resultados que apresentam. A pesquisa foi lançada nesta
quinta-feira (25) pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB)
em parceria com o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e teve
a participação de todos os 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera
municipal. Acesse aqui o estudo na íntegra.
De acordo com o estudo, as redes reconhecidas buscam garantir a aprendizagem
da maioria dos alunos, adotam ações para reduzir as desigualdades e manter os alunos
frequentando a escola e apresentam avanços consistentes na aprendizagem dos estudantes
ao longo dos anos. Além de alcançarem bons resultados de aprendizagem no Ensino
Fundamental, as 118 redes atingiram critérios mínimos de qualidade na Educação
Infantil. Foram analisados indicadores como aprendizado dos estudantes em Língua
Portuguesa e Matemática, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb
2017); Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) atual e evolução desde
2005; e taxas de aprovação, conforme o Censo Escolar.
O projeto, destaca o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, “nasce da ideia de os
Tribunais de Contas também avançarem na análise das políticas públicas e, ao
identificarem boas práticas, disseminarem as mesmas para que sirvam de referência para
outros gestores e profissionais que atuam na área pública”, disse. Cada uma das 118 redes
recebeu um selo de qualidade, de acordo com o patamar em que se encontra: Excelência,
Bom Percurso ou Destaque Estadual. Os selos foram criados para estabelecer parâmetros
e levam em consideração os mesmos indicadores educacionais, o que os diferencia é o
nível de exigência, sendo Excelência o mais rigoroso de todos e, na sequência, Bom
Percurso.
“É uma iniciativa que busca cumprir dois objetivos: entender quais são os
diferenciais das redes com bons resultados e valorizá-las. Nós olhamos para vários
indicadores educacionais para realizar um reconhecimento em escala, contemplando 118
municípios”, explica Ernesto Martins Faria, diretor-fundador do Iede. “Podemos não ter
resultados próximos ao de países desenvolvidos, mas há muitos atores comprometidos
que estão fazendo a diferença na educação pública brasileira”, ressalta.
Mapeamento de boas práticas
A fim de compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas pelas
redes de destaque, técnicos dos 28 Tribunais de Contas participantes do projeto visitaram
uma amostra de 116 escolas de 69 redes de ensino, em todos os Estados. Na Secretaria de
Educação, entrevistaram o(a) secretário(a) e pessoas-chave de sua equipe. Nas escolas,
conversaram com professores, coordenadores pedagógicos, diretores, alunos e seus
pais/responsáveis,
além
de
assistirem
a
aulas.
A partir dessa pesquisa de campo, foram identificadas as seguintes práticas associadas a
bons resultados no Ensino Fundamental:
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1. Utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes;
2. Suporte constante por parte das Secretarias de Educação, com visitas frequentes às
escolas;
3. Monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos;
4. Investimento na gestão escolar, com incentivo ao protagonismo das escolas;
5. Oferta constante e diversificada de formação continuada aos educadores;
6. Cultura de observação de aulas, com avaliações individuais e construtivas.
É importante ressaltar que a pesquisa "Educação que Faz a Diferença" foi
realizada ao longo de 2019 e, portanto, não leva em consideração as ações adotadas pelas
redes de ensino durante a pandemia. Nesse sentido, Iede, CTE-IRB e Tribunais de Contas
realizaram outro levantamento para identificar as estratégias e práticas das redes de ensino
neste período de aulas presenciais suspensas e também como elas estão se organizando
para a reabertura das escolas - a pesquisa "A Educação Não Pode Esperar" está disponível
no www.portaliede.com.br e no www.projetoscte.irbcontas.org.br.

Vídeos institucionais
O Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da Educação (CTEIRB), e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) lançaram dois
vídeos institucionais do projeto “Educação que Faz a Diferença”. O primeiro vídeo traz
informações gerais sobre o projeto e foi utilizado antes do lançamento do estudo
(https://youtu.be/GL6gv9xBnF4). Já o segundo, que contempla as redes reconhecidas
pelo projeto, foi veiculado nas redes sociais para disseminar as informações após o
lançamento da pesquisa (https://www.youtube.com/watch?v=b5UvQohHFFE).

Lançamento do projeto “Educação que Faz a Diferença”
O lançamento do estudo foi realizado em um webnário transmitido na página do
CTE-IRB no link https://www.youtube.com/channel/UCH8Kxtmxg_xRASb7gI6AYLw
com um alcance de 13 mil visualizações.
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A íntegra do estudo está disponível em https://projetoscte.irbcontas.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/LivroEQFD.pdf. Um resumo do estudo foi produzido para
facilitar a divulgação dos dados junto ao público de interesse e à imprensa. O material
pode ser acessado em https://projetoscte.irbcontas.org.br/a-educacao-nao-pode-esperar/.

Conteúdos produzidos para redes sociais
Whatsapp

Assista ao webinário de lançamento do estudo “Educação que Faz a Diferença”, na
próxima quinta-feira (25), às 14h, no canal do CTE-IRB no Youtube.
A pesquisa nacional mapeou redes municipais com bom desempenho no Ensino
Fundamental e identificou as principais práticas de gestão e de acompanhamento
pedagógico e administrativo adotadas.
Para compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas, 65 técnicos
de todos os 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal
realizaram pesquisas em campo. Ao todo, foram estudadas 116 escolas de 69 redes de
ensino, localizadas em todos os Estados.
Participam do webinário:

Abertura: Cezar Miola (CTE-IRB) e Ivan Bonilha (IRB)
Apresentação do estudo: Ernesto Faria (Diretor-fundador do Iede)
Painel “Educação que faz a diferença”
Karla Mychely Santana (Secretária de Educação de Licínio de Almeida – BA)
Lizete Coelho (Secretária de Educação de Paraíso do Tocantins – TO)
Rosângela Ferreira (Secretária de Educação de Sengés – PR)
Reconhecimento às 118 redes municipais com bons resultados identificadas no
estudo.

✅A iniciativa tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas
(CNPTC).
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Instagram

Amostra de publicações em redes sociais
Atricon

20

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)

21

Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR)

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)

Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)
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Prefeitura de Divinópolis/MG

Prefeitura de Jales/SP
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Prefeitura de Jandaia do Sul/PR

Câmara de Vereadores de Joinville/SC

Inserções em veículos de comunicação e em sites institucionais
Veículo

Título

Link

Agência
Brasil

Redes de ensino de destaque
contam como lidam com a
pandemia
RS tem três municípios de
referência em educação
pública de qualidade, aponta
pesquisa

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noti
cia/2020-06/redes-de-ensino-contam-comolidam-com-pandemia
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-eemprego/noticia/2020/06/rs-tem-tresmunicipios-de-referencia-em-educacaopublica-de-qualidade-aponta-pesquisackbuwbx9j00460162wqvbfmwb.html

Zero Hora
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RBSTV

Portal TCE
Minas
Gerais
Portal TCE
Maranhão

Portal
Surgiu
Portal
Cidade

da

Notícias
Concursos
Portal
Cidade

da

Portal R10

Portal Tudo
Rondônia

A Tribuna

O
Documento
MS
Notícias
Rádio
Progresso
de Ijuí

Ubiratã
online
Pensar
Piauí

Carlos Barbosa, Farroupilha e https://g1.globo.com/rs/rio-grande-doIjuí ganham prêmio nacional sul/noticia/2020/06/30/carlos-barbosapor destaque na educação
farroupilha-e-ijui-ganham-premio-nacionalpor-destaque-na-educacao.ghtml
Minas Gerais ganha destaque https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/111
em resultado de pesquisa 1624549
nacional de educação
Estudo de TCs premia boas http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticiaspráticas
em
Ensino internet/2977-estudo-de-tcs-premia-boasFundamental público em todo praticas-em-ensino-fundamental-publico-emo país
todo-o-pais
Educação Municipal de http://surgiu.com.br/2020/06/29/educacaoParaíso é destaque nacional municipal-de-paraiso-e-destaque-nacionaldurante pandemia
durante-pandemia/
Educação de Lucas do Rio https://lucasdorioverde.portaldacidade.com/not
Verde é a única de Mato icias/educacao/educacao-de-lucas-do-rioGrosso reconhecida em verde-e-a-unica-de-mato-grosso-reconhecidaestudo
em-estudo-2144
Pesquisa mostra como redes https://noticiasconcursos.com.br/educacao/pes
de ensino de destaque lidam quisa-mostra-como-118-redes-de-ensino-decom a pandemia
destaque-lidam-com-a-pandemia/
TCE classifica educação de https://foz.portaldacidade.com/noticias/educac
Foz do Iguaçu como uma das ao/tce-classifica-educacao-de-foz-do-iguacumelhores do país
como-uma-das-melhores-do-pais-4450
Educação de Oeiras recebe https://www.portalr10.com/noticia/51689/educ
selo de qualidade do Instituto acao-de-oeiras-recebe-selo-de-qualidade-doRui Barbosa
instituto-rui-barbosa
Município
recebe
Selo https://www.tudorondonia.com/noticias/munici
Destaque Estadual do Projeto pio-recebe-selo-destaque-estadual-do-projeto'Educação que Faz a educacao-que-faz-a-diferenca,51605.shtml
Diferença'
Jales foi a única cidade da http://atribunanaweb.com.br/noticia/jales-foiregião Sudeste a receber selo a-única-cidade-da-regiao-sudeste-a-receberExcelência
entre
os selo-excelencia-entre-os-municipios-com-amunicípios com a melhor melhor-educacao-do-brasil
Educação do Brasil
TCE-MT
participa
do https://odocumento.com.br/tce-mt-participalançamento
de
estudo do-lancamento-de-estudo-nacional-danacional da educação
educacao-nesta-quinta-feira-25/
Cidade do MS é destaque https://www.msnoticias.com.br/editorias/geralnacional em educação
ms-noticias/cidade-do-ms-e-destaquenacional-em-educacao/99162/
Ijuí está entre os três https://www.radioprogresso.com.br/ijui-estamunicípios gaúchos que entre-os-tres-municipios-gauchos-quereceberam destaque na Rede receberam-destaque-na-rede-publicaPública
Municipal
de municipal-de-educacao/
Educação
Educação de Ubiratã recebe http://ubirataonline.com.br/2020/06/29/educac
Selo Bom Percurso como ao-de-ubirata-recebe-selo-bom-percursoreconhecimento
como-reconhecimento/
Educação de Castelo recebe https://pensarpiaui.com/noticia/educacao-deSelo de Qualidade
castelo-do-piaui-recebe-selo-de-qualidade-doestudo-nacional-educacao-que-faz-adiferenca.html
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Tribuna de Ensino Fundamental de
Jundiaí
Jundiaí é destaque em estudo
do Instituto Rui Barbosa
Blog
das Oeiras ganha mais um prêmio
Cidades
pela qualidade na educação
municipal
Blog
Estudo nacional “Educação
Roberto
que faz a Diferença”
Moreira
reconhece 19 redes públicas
de ensino fundamental do
Ceará
Portal
Estudo “Educação que faz a
InvestNE
Diferença” reconhece 19
redes públicas de ensino
fundamental do Ceará
Diário do Sobral e cidade do interior de
Nordeste
São Paulo ganham Selo
Online
Excelência por escolas de
ensino fundamental
Jornal
Ceará alcança 3º lugar do
Diário do país em ensino considerado
Nordeste
em progresso

https://tribunadejundiai.com.br/educacao/educ
acao-publica/ensino-fundamental-de-jundiai-edestaque-em-estudo-do-instituto-rui-barbosa/
https://cidadeverde.com/blogdascidades/10902
7/oeiras-ganha-mais-um-premio-pelaqualidade-na-educacao-municipal
https://www.blogrobertomoreira.com/2020/06/
estudo-nacional-educacao-que-faz.html

http://portalinvestne.com/2020/06/26/estudoeducacao-que-faz-a-diferenca-reconhece-19redes-publicas-de-ensino-fundamental-doceara/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/re
giao/sobral-e-cidade-do-interior-de-sao-pauloganham-selo-excelencia-por-escolas-deensino-fundamental-1.2959808
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/m
etro/ceara-alcanca-3-lugar-do-pais-em-ensinoconsiderado-em-progresso-1.2959924

Amostra de publicações em sites e jornais dos projetos “A Educação Não Pode
Esperar” e “Educação que Faz a Diferença”

26

Ensino a distância: 61% das redes municipais
não preparam professores
Informação está na pesquisa A educação não pode esperar, do IRB
Publicado em 19/06/2020 - 06:19 Por Agência Brasil - Brasília

Menos de 40% das redes de ensino municipais qualificaram ou estão dando
formação aos seus professores para lecionar durante a pandemia de covid-19, com
recursos de educação a distância, e 61% das redes informam que não ofereceram
qualquer treinamento.
Apesar da falta de capacitação, 82% das redes municipais ouvidas têm alguma
estratégia para aula ou oferta de conteúdos pedagógicos a distância durante a
pandemia. No caso das redes estaduais, todas estão mantendo atividades não
presenciais. A Base Nacional Comum Curricular é a principal referência (93%) para a
elaboração dessas atividades.
Os dados constam da pesquisa A Educação Não Pode Esperar, elaborada
pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo centro de
pesquisa Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), com 26
tribunais de Contas do país.
O IRB é uma associação civil criada pelos tribunais de Contas do Brasil e
funciona há 46 anos. O instituto se apresenta como braço acadêmico dos tribunais, no
desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de controle externo. Na União,
nos estados, no Distrito Federal e nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, os
tribunais de Contas são vinculados às casas legislativas.
O trabalho foi feito para o IRB a partir de levantamento de informações em 249
redes de ensino de todas as regiões do país. Dessas, 232 são municipais e 17 são
estaduais. Entre as redes municipais, a amostra envolve capitais e cidades sorteadas.
As informações apuradas dizem respeito à educação infantil, ao ensino fundamental
e médio.
A pesquisa identificou que é recorrente o “uso do WhatsApp para comunicação
entre Secretaria de Educação, escolas, professores, alunos e responsáveis e também
para envio de conteúdos curtos”.
Para os alunos que têm acesso à internet, as secretarias disponibilizam
conteúdos em páginas online próprias e em redes sociais. Também se identificou a
utilização de plataformas, como Google Classroom, para videoaulas em tempo real.

No caso dos alunos que não têm acesso à rede mundial de computadores, as
secretarias de Educação informaram que fazem a entrega de conteúdos impressos na
própria escola ou até nas residências dos estudantes.
Acima de 80% das redes municipais e estaduais ouvidas pela pesquisa mantêm
a distribuição de alimentos às famílias dos estudantes, como prevê a Lei nº 13.987,
de 7 de abril de 2020, que autorizou, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros
alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae) aos pais ou responsáveis pelos estudantes das escolas públicas.
Ampla maioria (em torno de 80%) das redes municipais pesquisadas está
planejando a volta às aulas presenciais, elabora estratégias contra o abandono
escolar e prepara avaliações para o retorno às aulas.
No caso das redes estaduais, 15 (das 17 pesquisadas) disseram que estão se
preparando para a volta às aulas. Todas informaram que têm estratégias para evitar
o abandono escolar e que farão avaliação para verificar o nível dos estudantes e suas
principais dificuldades.
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Enquete sobre nova data
do Enem começa hoje
Inep/MEC realiza, até o dia 30/6, consulta virtual e voluntária entre
os inscritos, para saber o melhor calendário para o exame de 2020

A

partir das 10h deste sábado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, vinculado ao Ministério da Educação
(Inep/MEC), realiza enquete para que os inscritos no Exame
Nacional do Ensino Médio 2020
(Enem) contribuam, de forma voluntária, na escolha das novas
datas de aplicação do exame. A
consulta virtual será através da
Página do Participante (enem.
inep.gov.br/participante) e candidatos poderão participar até o final do dia 30/6, escolhendo uma
das opções indicadas, que contemplam o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias, a partir
das datas previstas nos editais.
As opções de datas para o
Enem impresso são: 6 e 13/12;
10 e 17/1/21; e 2 e 9/5/21. E para
o Enem Digital são: 10 e 17/1/21;
24 e 31/1/21; e 16 e 23/5/21.
Após intensa mobilização de
setores educacionais e entidades, o Enem 2020 foi adiado pelo Inep/MEC, em razão das medi-

MAURO SCHAEFER / CP MEMÓRIA

Famurs revela preferência dos municípios no retorno escolar presencial

REDES MUNICIPAIS

Ensino Infantil: volta não agrada

Candidatos têm 3 opções de datas, tanto no Enem Impresso quanto no Digital

das de segurança e controle da
pandemia da Covid-19, que têm
impedido aulas presenciais no
país, alterando calendários escolares e afetando a qualidade do
ensino. O objetivo é oportunizar
melhor participação dos candidatos no processo seletivo. E,
com a consulta, busca uma definição sobre o período mais adequado para a realização das pro-

vas e maior transparência na
aplicação e execução do exame.
O Enem deste ano tem mais
de 6 milhões de inscritos. Desse
total, 65% já concluíram o Ensino Médio em anos anteriores;
23% estão no 3° ano do Médio; e
12% são treineiros (estudantes
que fazem a prova para testar
conhecimentos). Contato: portais do Inep/MEC ou 0800-616161.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MP avalia mudança do Neeja
Em documento encaminhado
à Promotoria Regional de Educação do Ministério Público Estadual (MP), a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do RS (AL), deputada Sofia Cavedon, pede
atenção e providências para que
o Núcleo Estadual de Educação
de Jovens e Adultos (Neeja) Menino Deus, em Porto Alegre, não
seja fechado nem realocado. Segundo Sofia, em 9/6 a direção do
Neeja foi notificada para que retirasse, em três dias, todo seu material da atual sede, e entregasse
as chaves na 1ª Coordenadoria
Regional de Educação. E informava que, a partir de 15/6, o Neeja
Menino Deus passaria a funcionar no prédio do Neeja Darcy
Vargas (av. João Pessoa/POA).
O argumento da Secretaria
Estadual da Educação (SEC), segundo informações dos professores do Núcleo, é que a retirada
do Neeja do prédio da Escola Estadual Leopolda Barnewitz (rua
João Alfredo) seria para ceder
espaço ao Detran, o que configura incompatibilidade com o funcionamento de escola, conforme
Sofia. Por isso, o documento, encaminhado à promotora Danielle
Bolzan Teixeira, pede que seja
considerada a necessidade de
garantir e ampliar os espaços e
acessos à Educação Básica. E
aponta a forma “arbitrária, em
pleno contexto de pandemia,
desrespeitando professores e
alunos, obstaculizando o funcio-
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Retirada do Núcleo é questionada

namento de um espaço educacional”. Também solicita uma “avaliação das condições do prédio
para o qual o Neeja está sendo
transferido, visto a falta de condições estruturais que apresenta. O Neeja Menino Deus oferece
os ensinos Fundamental e Médio, semipresencial, em Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Em nota, a SEC informou
que, em razão da interdição de
parte de um dos prédios da Escola Leopolda, pela Secretaria
de Obras, os alunos do Neeja Menino Deus serão realocados no
Neeja Darcy Vargas, visando garantir qualidade e segurança. E
reiterou que estão mantidas as
atividades do Neeja Menino Deus.

AGENDA DO ENSINO
Kits de Proteção: A Prefeitura
de Porto Alegre começou nesta
semana a distribuir, nas escolas
municipais de Ensino Fundamental, kits de material escolar, higiene e proteção à Covid-19. Os produtos servirão para proteger alunos e professores, quando as aulas presenciais retornarem. O kit
da Covid-19 contém álcool em
gel, papel higiênico, papel-toalha,
sabonete líquido, álcool líquido
70% e protetores faciais. Já o escolar é composto por tesoura, cola, lápis preto e colorido, apontador, borracha, giz de cera, caderno, papel A4, régua e canetas.
n Feevale: O mestrado em Indústria Criativa da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, realiza
hoje, às 10h, o primeiro encontro
internacional de indústrias criativas, com o tema “Pesquisas, reflexões e ações durante a pandemia”. O evento gratuito ocorre de
forma virtual, pelo link: feevale.br/encontroindustriascriativas.
n Educação em Revista: O Sinepe/RS lançou, neste mês, a 137ª
edição da publicação “Educação
em Revista”, que aborda as novas
formas de aprendizado, impostas
pela Covid-19. O conteúdo é aberto ao público e além de apresentar os desafios do ensino remoto,
contém orientações sobre gestão
financeira nas instituições; reportagem sobre combate ao bullying;
solidariedade em meio à pandemia; entre outros temas. Devido
ao fechamento das instituições, a
edição está disponível apenas na
versão digital, através do site:
educacaoemrevista.com.br.

n

Mais de 94% dos municípios
do Rio Grande do Sul são contra as aulas presenciais reiniciarem pela Educação Infantil;
enquanto 4,9% são a favor; e
1,6% pensam em outras alternativas para o retorno. O dado
é da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), que realizou levantamento, entre os dias 18 e 22/5,
com 437 municípios gaúchos.
A pesquisa também aponta
que 87% das secretarias municipais de Educação acham que
a retomada deve iniciar pelos
anos finais do Ensino Fundamental; 11,9%, pelos anos iniciais do Ensino Fundamental;
e 1,1%, pela Educação Infantil.
De acordo com a coordena-

dora da área técnica de Educação da Famurs, Fátima Ehlert,
os resultados mostram como
há insegurança para o retorno
dos alunos menores. “Esta etapa acontece, efetivamente, a
partir do ‘cuidar e educar’,
através do colo, do afeto, da
troca, do espaço, do brincar e
de tantas outras rotinas que
compõem o fazer pedagógico
da Educação Infantil”, explica.
Por isso, segundo Fátima, é
“imprescindível, nesse contexto, uma reflexão sobre a portaria conjunta das secretarias de
Saúde e de Educação do RS
(n° 01/2020)”, disse, referindose às medidas de prevenção
que deverão ser adotadas nas
instituições de Ensino do RS.

PANDEMIA

Estudantes não têm aulas diárias
Durante a pandemia, 82%
das redes municipais têm alguma estratégia para oferecer aulas ou conteúdos pedagógicos
aos estudantes; e 84% delas estão se planejando para a volta
às aulas. O maior problema é a
periodicidade do conteúdo ofertado (ver quadro). Os dados
são da pesquisa “A Educação
Não Pode Esperar”, realizada
pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa
(CTE-IRB), pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate
Educacional (Iede) e por 26
Tribunais de Contas do país.
Lançado ontem, pelo canal
do YouTube do CTE-IRB, o levantamento mapeou as ações
de 249 secretarias de Educação (232, municipais; e 17, estaduais) de 23 estados do país. O
presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola, destaca que é preciso esforço coletivo para que a interrupção temporária nas aulas
presenciais não agrave ainda
mais as grandes desigualdades
educacionais do país. E Ernesto
Faria, diretor-fundador do Iede,
aponta que “vivemos um período desafiador, em que as secretarias de Educação tiveram
que criar um modelo de ensino
com urgência. O mapeamento
que fizemos é de grande importância, ao indicar aos gestores
caminhos possíveis de serem
seguidos, já adotados por ou-

PESQUISA
Na Educação Infantil, só 28%
recebem conteúdos diários; já
no Ensino Fundamental/Anos
Iniciais, 27%, e Anos Finais, 31%;
e no Ensino Médio são 28%.
n No retorno, 82% planejam
fazer alguma avaliação diagnóstica; e 18%, não planejam.
n Sobre formações para profissionais desenvolverem atividades a distância, 39% das
redes municipais dizem que
estão ocorrendo ou já ocorreram; e 61% afirmam que não.
n Das 17 redes estaduais, 14
declaram que ofereceram
algum tipo de formação.

n

tras redes”, argumenta.
A pesquisa detectou, ainda,
que a principal preocupação
das redes, na volta às aulas, é
com a saúde e a segurança de
alunos, funcionários e professores, em relação ao contágio pelo novo coronavírus no ambiente escolar. E, sobre a lei
13.987, que prevê distribuição
de alimentos às famílias durante a pandemia, mostrou que
83% das redes municipais têm
políticas relacionadas à lei. E
a forma mais comum de distribuição dos alimentos é pela retirada na escola (66%). O estudo completo está disponível em
https://www.portaliede.com.br.

Estudo aponta que 61% das escolas municipais
não formaram professores para aulas online
Pesquisa foi feita pelos 26 Tribunais de Contas do país em parceria com o
Instituto Rui Barbosa. Amostra é formada por 249 redes de ensino, de todas as
regiões, sendo 232 municipais e 17 estaduais.
Por Cristine Gallisa, RBS TV
19/06/2020 10h28

Estudo revela que 82% das redes municipais têm alguma estratégia para oferecer
conteúdos aos estudantes durante a pandemia. — Foto: Annie Spratt / Unsplash
Uma pesquisa realizada pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa
(CTE-IRB) com 26 Tribunais de Contas do país, e em parceria com
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), mostra o
que estados e municípios têm feito para garantir a educação de crianças e
adolescentes durante a pandemia. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira (19).
A pesquisa mostrou que 61% das redes de ensino municipais pesquisadas ainda não
fizeram nenhum tipo de formação para os professores, para que eles possam
desenvolver as atividades online. O resultado é um pouco melhor entre as escolas
estaduais. Das 17 analisadas, 14 declaram que ofereceram algum tipo de formação.
"Em meados de março, mais de 40 milhões de crianças, jovens e adolescentes das
redes públicas da educação básica tiveram as atividades presenciais em sala de aula
interrompidas. O ano letivo mal tinha começado. Uma primeira providência foi

•

•

emitir nota técnica com sugestões e recomendações aos Tribunais de Contas
envolvendo assuntos como merenda escolar, a gestão de pessoas, o cuidado com a
saúde dos profissionais da educação, de que maneira vem sendo implementado
pelas redes", explica o conselheiro do Tribunal de Contas do RS (TCE-RS) e
presidente do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa, Cezar Miola.
O estudo “A educação não pode esperar” envolveu mais de 100 auditores de 26
Tribunais de Contas do país. A amostra é formada por 249 redes de ensino, de
todas as regiões do Brasil, sendo 232 municipais e 17 estaduais. As informações
foram coletadas através de entrevistas com os secretários de Educação.
Foram analisadas as capitais e municípios sorteados – metade entre os que
possuem maior número de matrículas e metade entre aqueles que atendem alunos
de nível socioeconômico mais baixo.
Redes analisadas
Rede estadual do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Santa Catarina,
de Sergipe e de Tocantins.
Rede municipais de Ariquemes (RO), Barroquinha (CE), Fraiburgo (SC), Guajará
Mirim (RO), Mateus Leme (MG), Monteiro (PB), São Paulo (SP), Senador Canedo
(GO), Setubinha (MG) e Três Lagoas (MS)
A pesquisa analisou desde a oferta de ensino remoto, até o fornecimento
de merenda escolar e também quais ações estão sendo adotadas para o retorno às
aulas.
O estudo revela que 82% das redes municipais têm alguma estratégia para
oferecer conteúdos aos estudantes durante a pandemia.
Nos anos finais do ensino fundamental, os conteúdos são enviados diariamente
por 31% das redes que fizeram parte da pesquisa. No ensino médio, todas as
redes pesquisadas disseram que ofertam atividades não presenciais. Destas,
28% fazem isso diariamente.
E para alcançar os estudantes, as estratégias são variadas. Os aplicativos de
comunicação instantânea são os mais usados para o envio de conteúdos curtos, e
também para manter o contato entre alunos e professores, e entre as escolas e os
pais dos estudantes.
Para os alunos com acesso à internet, muitas escolas optaram pela oferta de
conteúdos em páginas online e em canais das redes sociais. Aparece também o
uso de plataformas de ensino a distância, como o Google Classroom, que permite que
as aulas sejam dadas em tempo real.
Já para aqueles alunos que não têm acesso à internet, a estratégia tem sido imprimir
material, que podem ser retirados pelas famílias na própria escola, ou levados
até a casa dos estudantes, quando eles não podem buscar. Para isso, são usados os
ônibus do transporte escolar e até carros próprios das secretarias de Educação.
A pandemia que obrigou o fechamento inesperado das redes de ensino logo no início
do ano letivo obrigou secretarias de educação e escolas a buscarem soluções,
mesmo que de forma improvisada. E nem sempre é fácil para os professores se
adaptarem ao uso da tecnologia para um ensino totalmente a distância.
"Nós queremos com isso ter elementos para contribuir com os gestores
educacionais. Identificando as suas principais dificuldades, e procurando
colaborar na superação dos problemas do momento. Usar esses bons
exemplos, essas experiências exitosas, na medida do possível, em outras

regiões e estados. É esse o grande objetivo do trabalho que está sendo
apresentado", explica Miola.
Retorno às aulas presenciais
Outra preocupação dos técnicos é com a volta às salas de aula no ensino
presencial. O estudo apontou que 84% das redes municipais estão preparando o
retorno. Destas, 82% querem fazer algum tipo de diagnóstico para avaliar o nível de
aprendizagem dos estudantes quando as escolas reabrirem.
Das 17 escolas estaduais pesquisadas, 15 também estão se preparando para a volta.
Mas o retorno ainda é motivo de muitas preocupações para os secretários de
Educação. Entre elas, como garantir a saúde e a segurança de estudantes,
professores e funcionários, evitando o contágio pelo novo coronavírus.
"Um olhar importante também está no chamado dia seguinte. Nós estamos
identificando quais as preocupações que têm os gestores em relação ao retorno as
atividades presenciais, os cuidados que estão ou não adotando do ponto de vista
sanitário, da proteção da saúde das crianças, jovens e dos profissionais da educação,
os recursos que estão sendo alocados com esse objetivo. Tudo isso compõe o grande
contexto desse trabalho", diz o conselheiro do TCE-RS.
A garantia de equidade na aprendizagem, o aumento da evasão e do abandono, o
impacto emocional com a pandemia nos alunos e professores e a sobrecarga da rede
com o aumento de estudantes vindos do ensino privado também estão entre os
relatos que apareceram na pesquisa.
O diretor fundador do Interdisciplinariedades e Evidências no Debate Educacional
(IEDE), Ernesto Faria, alerta para o impacto desse momento, principalmente para
os estudantes de baixa renda.
“A importância [do estudo] está no combate às desigualdades. Acho que é um
período muito complicado que a gente está vivendo, mas principalmente em relação
a saúde, e isso rebate na aprendizagem. E é muito preocupante que isso tende a
impactar mais ainda nas famílias de alunos de baixa renda. Tanto de saúde quanto
aprendizagem”, afirma o pesquisador.
Merenda escolar
Os auditores também perguntaram como está a distribuição da merenda escolar
durante a pandemia.
Em abril, uma lei federal autorizou em caráter excepcional que, durante a pandemia,
as escolas públicas da educação básica podem repassar os alimentos da
merenda escolar aos pais ou responsáveis.
Entre as escolas da rede municipal que participaram do levantamento, 83%
disseram que têm iniciativas para cumprir a lei. Em 66% delas, os alimentos podem
ser retirados na própria escola, e em 21%, a entrega é feita na casa dos estudantes.
Nas redes estaduais, 82% estão adotando medidas para cumprir a lei.
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Estudo que mapeia iniciativas de redes de ensino
durante a pandemia é lançado em seminário virtual

(http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3924/webináriositeinterno.jpg)

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o Interdisciplinaridade e Evidências no
Debate Educacional (Iede) e 26 Tribunais de Contas lançam a pesquisa “A Educação Não Pode Esperar” no dia
19
de
junho,
às
15h,
no
canal
do
CTE-IRB
no
Youtube
((https://www.youtube.com/channel/UCH8Kxtmxg_xRASb7gI6AYLw
(https://www.youtube.com/channel/UCH8Kxtmxg_xRASb7gI6AYLw)). O estudo compila ações de redes públicas
de ensino em áreas como práticas pedagógicas, suporte e formação de professores, orientação às famílias,
distribuição de alimentos aos estudantes e estratégias para combater o abandono escolar e as defasagens de
aprendizagem.
O levantamento mapeou as ações de 249 Secretarias de Educação (232 municipais e 17 estaduais) de 23
Estados de todas as regiões do País. O evento on-line reunirá, além das organizações já citadas, secretários de
Educação e representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da União dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), do
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e doFórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação e Distrito Federal (FNCE).
O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, destaca que é preciso um esforço coletivo para que a interrupção
temporária nas aulas presenciais não agrave ainda mais as grandes desigualdades educacionais existentes no
país. "Consideramos que, nesse cenário sem precedentes, é primordial uma ação articulada e coordenada, em
busca da máxima efetividade do direito fundamental à educação. Dada a missão constitucional que possuem de
zelar pela adequada destinação dos recursos públicos, os Tribunais de Contas podem trazer uma grande
contribuição à sociedade”, disse.
“Vivemos um período desafiador para todos, em que as Secretarias de Educação tiveram que criar um
modelo de ensino com urgência. Nesse sentido, o mapeamento que fizemos é de grande importância ao indicar
aos gestores alguns caminhos possíveis de serem seguidos, já adotados por outras redes”, afirma Ernesto Faria,
diretor-fundador do Iede. “Para além do mapeamento, a força deste trabalho está em unir 26 Tribunais de Contas,
contribuindo para uma maior coesão na atuação dos órgãos de controle, criando um ambiente de maior clareza
às redes de ensino”, completa.
A inciativa e o estudo têm o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais Contas (CNPTC).
Sobre o estudo

Em maio de 2020, secretários de Educaçãoresponderam a dois questionários on-line e participaram de
entrevistas via telefone ou videoconferência com técnicos dos Tribunais de Contas (TCs). As redes foram
sorteadas seguindo critérios de porte (entre as 25% com o maior número de matrículas) e nível socioeconômico
(entre as 25% de nível socioeconômico mais baixo).
CONHEÇA A SEGUIR OS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS PELA PESQUISA

OFERTA DE ATIVIDADES REMOTAS

PLANEJAMENTO PARA A VOLTA ÀS AULAS

MUDANÇAS EM CONTRATAÇÕES E LICITAÇÕES
PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS OU VOUCHERS
AOS ESTUDANTES

FREQUÊNCIA
E TIPOS
DE
CONTEÚDOS
OFERTADOS, MONITORAMENTO DO ACESSO ÀS
ATIVIDADES E PLATAFORMAS, EXPECTATIVAS EM
RELAÇÃO À APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES,
SUPORTE E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E
ORIENTAÇÕES
AOS
RESPONSÁVEIS
PELOS
ESTUDANTES.
ESTRATÉGIAS PARA EVITAR O ABANDONO E A
EVASÃO E PARA O NIVELAMENTO DAS TURMAS;
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A RETOMADA DAS
AULAS;
BOAS
PRÁTICAS
IDENTIFICADAS
E
ORIENTAÇÕES GERAIS.
CONTRATOS
DE
PROFESSORES
E
FORNECEDORES, UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE),
PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISÃO DO ORÇAMENTO
PARA 2020.
CRITÉRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS
ALIMENTOS
OU
VOUCHERS,
LOGÍSTICA
DE
DISTRIBUIÇÃO E VALOR GASTO COM A POLÍTICA.

Saiba mais:
Tribunais de Contas participantes do estudo: dos Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, além dos
Tribunais de Contas dos Municípios dos Estadosda Bahia, de Goiás, do Pará e do Município de São Paulo.

Últimas Notícias
• Covid-19: medidas de prevenção e suspensão de prazos processuais são prorrogados para 31 de julho
(/Noticias/NoticiaDetalhada/3929)

• Tribunal de Contas manifesta pesar pelo falecimento de servidora (/Noticias/NoticiaDetalhada/3928)

• TCE envia ofícios com orientações sobre devolução de auxílio emergencial recebido indevidamente
(/Noticias/NoticiaDetalhada/3927)

• Nota técnica: suspensão de prazos de concursos públicos depende de lei específica (/Noticias/NoticiaDetalhada/3926)

• TCE adere a sistema nacional de coleta de dados sobre ações de enfrentamento da Covid-19 (/Noticias/NoticiaDetalhada/3925)
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IRB apresenta resultado do estudo A
Educação Não Pode Esperar

TCE/TO participou do levantamento

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o Interdisciplinaridade e
Evidências no Debate Educacional (Iede) e 26 Tribunais de Contas lançaram, na tarde desta
sexta-feira, 19, os resultados da pesquisa “A Educação Não Pode Esperar”, um mapeamento
de iniciativas de redes públicas de ensino durante a pandemia.

O estudo compila as atividades em áreas como práticas pedagógicas, suporte e formação de
professores, orientação às famílias, distribuição de alimentos aos estudantes e estratégias para
combater o abandono escolar e as defasagens de aprendizagem. Foram levantadas ações de
249 secretarias de Educação, sendo 232 municipais e 17 estaduais, de 23 Estados de todas as
regiões do Brasil.

O levantamento foi apresentado pelo conselheiro Cezar Miola, presidente do Comitê Técnico
de Educação (CTE-IRB), e pelo sócio-fundador do Iede, Ernesto Faria. A apresentação
ocorreu durante um webinário, transmitido pelo canal do comitê no YouTube e foi dividida em
dois painéis: “A Importância das Ações das Redes de Ensino Visando a Minimizar os

Prejuízos Causados pela Pandemia” e “ Ações das Redes Durante a Pandemia e as Estratégias
no Retorno às Aulas”.

Cezar Miola explicou que “o Estudo traz informações importantes no aspecto pedagógico, mas
também no administrativo, financeiro e gestão de pessoas e com ele práticas poderão ser
adotadas para diminuição de impactos negativos gerados pela pandemia na vida dos alunos”.

TCE/TO
Do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), participaram da realização do estudo a
coordenadora de Auditorias Especiais do TCE/TO, Lígia Cássia Braga, e a auditora de
Controle Externo Cláudia Elizabeth de Oliveira Vieira. Lígia informou que o trabalho revela
dados importantes para que as secretarias de Educação possam adequar ações no sentido de
garantir que o ensino esteja ao alcance de todos os alunos da rede. Ela explica que o grande
desafio é que as crianças e adolescentes estão em casa, fora do ambiente escolar. “Não
podemos pensar somente no desafio pedagógico que temos que enfrentar, as escolas precisam
se preocupar em continuar mantendo contato com os alunos elegendo canais de comunicação
eletrônica, virtual, e quando possível, de modo presencial”.

Comunicação
Luiz Miguel Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e Evandro Borges Arantes, membro do Conselho Nacional de Educação (Consed),
participaram do webinário e colocaram como uma das principais preocupações com a
pandemia, a perda do vínculo entre professores, alunos e responsáveis por eles.

O representante da Unicef, Ítalo Dutra, também participou do evento e dentre as pontuações
sobre os reflexos da pandemia na Educação citou o contato contínuo da escola com o aluno e a
“buscativa” para os casos dos que desistem. Segundo ele, há os casos de evasão e abandono
escolar que ocorrem de forma tradicional e os novos que são decorrentes da pandemia.
“Muitos foram afetados de forma econômica, por terem que trabalhar para ajudar suas
famílias, e muitos não têm estrutura necessária para o ensino à distância utilizando internet.
Temos uma parceria com a Undime na busca desses alunos, tentando evitar que eles
abandonem os seus estudos”, explicou.

Outro fato, que segundo Ítalo gera uma evasão maior, são as falsas notícias de que “o ano está
perdido”. Ele diz que muitos pais e alunos estão “ouvindo falar que o ano já está perdido e por
isso só retornarão às escolas no ano que vem. Isso não é verdade e tem gerado muita
dificuldade na Educação”, argumentou.

Estratégias

As secretárias de Educação Adriana Aguiar, do estado do Tocantins e Angeliete Veras, do
município de Barroquinha (CE) também participaram do webinário expondo as estratégias
utilizadas para garantir aos estudantes o direito ao ensino.

No Tocantins, os alunos das redes públicas estadual e municipal estão sendo atendidos por
ações via internet, aulas por meio de emissoras de televisão pública local e pelo modelo
remoto que consiste na entrega aos estudantes, de material preparado pelos professores, com
data para devolução de atividades realizadas em casa, sob monitoramento dos responsáveis.

De acordo com a secretária Adriana, a estratégia foi pensada prioritariamente na diversidade
da população do Estado, considerando os alunos indígenas, quilombolas, das escolas rurais,
dos centros urbanos estaduais e municipais.

Resultado
O resultado do Estudo pode ser conferido na íntegra no site do IRB. Dentre os dados
coletados, destacam-se que 39% das redes municipais disseram que estão ocorrendo
formações para os professores desenvolverem atividades à distância; das 17 secretarias
estaduais, 14 declararam que oferecem algum tipo de formação. Na região Norte do país 24%
das redes municipais não criaram estratégia para evitar o abandono escolar no período de volta
às aulas.

Do total de redes municipais, 82% têm alguma estratégia para oferecer aulas ou conteúdo
pedagógico aos estudantes durante a pandemia e 18% não têm; 100% das redes estaduais
analisadas disseram que oferecem algum tipo de atividade não presencial no momento.

O principal meio de comunicação entre as escolas e alunos é o aplicativo Whatsapp, inclusive
para o envio de material aos alunos e responsáveis, de acordo com o estudo. Em todo o Brasil,
16% das redes municipais não estão se preparando para a retomada das aulas.

Volta às aulas
Estratégia para o retorno às aulas é um dos levantamentos do estudo e alguns gestores
planejam suas ações. O presidente da Undime avalia como preocupante, pois, segundo ele, as
escolas terão gastos com o retorno. “Serão necessários equipamentos de proteção para
professores e alunos, material de desinfecção e uma ação específica na “buscativa” aos alunos
que não comparecerem”, alertou Luiz Miguel.

A secretária do Tocantins informou que o retorno no estado está sendo programado para o
próximo mês de agosto, com a volta dos alunos da terceira série do Ensino Médio; final de

agosto para os alunos da segunda e primeira série e setembro para os estudantes do ensino
fundamental de primeiro ao nono ano.

Esse estudo foi aplicado entre os meses de maio e junho deste ano por meio de questionários
on-line e entrevistas via telefone ou videoconferência.

Para acessar o vídeo do webinário de apresentação do estudo, clique aqui. Para ver o
resultado, acesse esseli link.
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Estudo “A Educação não pode esperar” foi
lançado na tarde de hoje por webinário
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A Pesquisa CTE-IRB, do Iede, e dos Tribunais de Contas indica que 84% das redes estão
se planejando para a volta às aulas.
O estudo “A Educação não Pode Esperar”, lançado nesta sexta-feira, mostra que 82%
das redes municipais de ensino afirmam ofertar conteúdos pedagógicos aos
estudantes neste momento; enquanto 18% ainda não haviam se organizado para tal –
sendo que, destas, metade não tinha estratégias sendo formuladas para o ensino
remoto.



A
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Evidências no Debate Educacional (Iede), o Comitê Técnico da Educação do Instituto
ACESSO RÁPIDO
Rui Barbosa (CTE-IRB) e 26 Tribunais de Contas brasileiros
e foi realizada entre os
meses de maio e junho deste ano.

OUVIDORIA/SIC

Sob a coordenação do CTE-IRB e o Iede, instituto que conduz pesquisas aplicadas na
área da educação, o estudo foi apresentado em webinário pelo presidente do CTE-IRB,
conselheiro Cesar Miola.
Em Goiás, os trabalhos foram realizados pelo TCMGO, com as escolas municipais, e
pelo TCE-GO, com as escolas estaduais. Na região Centro Oeste, apenas 3% das redes
municipais deixaram de oferecer conteúdo no período e 18% das redes não estão se
preparando para a retomada das aulas. Em todo o Brasil, aproximadamente 20% das
redes municipais não desenvolveram estratégias para evitar o abandono escolar na
volta às aulas.
O estudo reúne ações de redes públicas de ensino, como práticas pedagógicas, suporte
e formação de professores, orientação às famílias, distribuição de alimentos aos
estudantes, estratégias para combater o abandono escolar e as defasagens de
aprendizagem.
Foram mapeadas ações de 249 Secretarias de Educação, de todas as regiões do país.
O TCE-GO participou do mapeamento das ações nas escolas estaduais de Goiás.
As principais preocupações com a volta às aulas presenciais são a garantia da saúde
dos estudantes, educadores e funcionários; o aumento do abandono escolar, e a
equidade na aprendizagem.
Esses e outros dados estão disponíveis no estudo “A Educação Não Pode Esperar”
desenvolvido pelo Comitê Técnico da Educação do @irbcontasorg, em parceria com o
@portaliede. A iniciativa teve apoio da @atricon_oficial e do @cnptcoficial. Mais alguns
dados
que
estão
disponíveis
no
site
do
@irbcontasorg
www.projetoscte.irbcontas.org.br.
Confira os documentos:
– Estudo A Educação Não Pode Esperar
– Estudo mapeia iniciativas das redes de ensino durante a pandemia e planejamento
para a volta às aulas
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 TCMGO já julgou 1.738 processos em sessões remotas
 TCMGO será base para a videoconferência da 5ª Reunião Ordinária do CNPTC
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Anúncio foi feito ontem à tarde, no Facebook, pelo presidente Bolsonaro

Carlos Decotelli
assume o MEC

E

m anúncio feito ontem à
tarde, em sua página no
Facebook, o presidente
Jair Bolsonaro informou
a nomeação de Carlos Alberto
Decotelli da Silva para o cargo
de ministro da Educação. O novo
dirigente assume após Abraham
Weintraub deixar o Ministério da
Educação (MEC), na semana passada, onde atuou durante 14 meses. Mas o primeiro ministro da
Educação do governo de Bolsonaro foi Ricardo Vélez Rodríguez,
que ficou pouco mais de três meses no comando. O decreto com
a nova nomeação já foi publicado no Diário Oficial da União.
Até então, Antonio Paulo Vogel de Medeiros estava como mi-

nistro interino do MEC. E o secretário da Educação do Paraná,
Renato Feder, que visitou, nesta
semana, o presidente Bolsonaro,
era cogitado para o cargo.
Carlos Decotelli presidiu o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
uma das autarquias do MEC, entre fevereiro e agosto/2019. Depois, passou para a Secretaria de
Modalidades Especializadas, do
MEC. É oficial da reserva da Marinha e foi professor da Escola de
Guerra Naval. Tem bacharelado
em Ciências Econômicas (Uerj);
e mestrado e doutorado em administração, com estudos nas universidades de Rosário (Argentina) e Wuppertal (Alemanha).

ensino@correiodopovo.com.br

AULAS PRESENCIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL

Leite descarta
a volta em julho

Estudo revela as boas práticas

Contrariando projeções já
apresentadas para o retorno
presencial às escolas no RS, o
governador Eduardo Leite
anunciou ontem que a segunda
etapa do planejamento do calendário escolar só deverá ocorrer em agosto; e não em julho,
como o previsto. A nova data é
válida para as redes de ensino
pública e privada, além de universidades e cursos técnicos.
O detalhamento da volta às
aulas deve ser divulgado segunda-feira (29/6), em nova videoconferência. “Nós projetávamos
o retorno para o início de julho
e isso, evidentemente, não acontecerá. O mais provável é o retorno para o mês de agosto, e
por etapas”, esclareceu o governador. Segundo ele, apenas metade dos estudantes da rede pública se cadastraram na plataforma “Google for Education” –
usada para conectar professores a alunos. Para auxiliar em
novo plano de volta às escolas,
a Secretaria Estadual da Educação abrirá consulta pública
para coletar análises de cerca
de 3 mil entidades ligadas à
educação e assistência social.
Já o retorno das aulas práticas
em laboratórios no Ensino Superior não será alterado.

As redes municipais de ensino de Carlos Barbosa, Farroupilha e Ijuí estão entre as 118 redes com bons resultados no Ensino Fundamental, no país. O
dado é do projeto “Educação
que Faz a Diferença”, divulgado ontem pelo Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB) e pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional
(Iede). A pesquisa mapeou as
redes e identificou as principais práticas de gestão e de
acompanhamento pedagógico e
administrativo adotadas.
O presidente do CTE-IRB,
Cezar Miola, destaca que o objetivo é apresentar as ações comuns que possam servir de inspiração para outras redes.
“Não basta investimento de recursos, treinamento de professores e adoção de ações para

65 técnicos dos 28 Tribunais
de Contas do Brasil realizaram pesquisas de campo.
n Foram visitadas 116 escolas
de 69 redes municipais, de
todos os estados brasileiros.
n O levantamento destacou
118 redes de ensino, entre as
mais de 5 mil redes do país,
que foram agrupadas segundo
características semelhantes.
n

motivar as famílias; também
precisamos de processos de
gestão capazes de dar oportunidade, talvez a única, a milhões
de brasileiros de mudar a sua
realidade por meio da Educação”. O estudo foi realizado ao
longo de 2019 e, portanto, não
contempla as ações adotadas
pelas redes no atual momento.

AGENDA DO ENSINO
n Fundação Liberato: As inscrições aos interessados em ingressar nos Cursos Técnicos Noturnos
da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em
Novo Hamburgo, se encerram
dia 30/6. São estudos destinados a alunos com Ensino Médio
completo. Inscrição via Internet,
no site www.liberato.com.br.

COM A COVID-19, MAIS DO QUE NUNCA
O RS PRECISA DE VOCÊ! DESTINE PARTE

DO SEU IMPOSTO DE RENDA

PARA FUNDOS BENEFICENTES DO NOSSO ESTADO

Saiba mais:
valoresqueﬁcam.al.rs.gov.br

PESQUISA

Escola Sesc: A Escola Sesc de
Ensino Médio (Esem), no RJ, seleciona alunos para 2021. Pré-inscrições até hoje, em escolasesc.
com.br/inscricoes2021. Processo seletivo gratuito, sem taxa de
inscrição. É para jovens nascidos
entre 1°/1/2005 e 31/12/2007,
que cursam ou tenham concluído
o 9° ano do Ensino Fundamental.
n

MT tem rede municipal de ensino
reconhecida como "Educação que
Faz a Diferença"
A rede de ensino do Município de Lucas do

Prefeitura

Rio Verde, em Mato Grosso, foi reconhecidas
pelo estudo “Educação que Faz a Diferença”,
elaborado pelo Comitê Técnico da Educação
do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) em
conjunto com o Interdisciplinaridade e
Evidências no Debate Educacional (Iede) e os
28 Tribunais de Contas do País com
jurisdição na esfera municipal. A pesquisa foi
lançada na quinta-feira (25) e revela as práticas mais comuns adotadas pelas redes com bons
resultados.
De acordo com o estudo, as redes reconhecidas buscam garantir a aprendizagem da maioria
dos alunos, adotam ações para reduzir as desigualdades e manter os alunos frequentando a
escola e apresentam avanços consistentes na aprendizagem dos estudantes ao longo dos anos.
Leia também - Ex-patinho do feio do extremo Norte vira Cisne dourado
(https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/ex-patinho-do-feio-do-extremo-nortevira-cisne-dourado/621135)

Além de alcançarem bons resultados de aprendizagem no Ensino Fundamental, as 118 redes
atingiram critérios mínimos de qualidade na Educação Infantil. Foram analisados indicadores
como aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, segundo o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb 2017); Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) atual e evolução desde 2005; e taxas de aprovação, conforme o Censo Escolar.
O projeto, destaca o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, “nasce da ideia de os Tribunais de
Contas também avançarem na análise das políticas públicas e, ao identificarem boas práticas,
disseminarem as mesmas para que sirvam de referência para outros gestores e profissionais
que atuam na área pública”, disse.
Cada uma das 118 redes recebeu um selo de qualidade, de acordo com o patamar em que se
encontra: Excelência, Bom Percurso ou Destaque Estadual. Os selos foram criados para
estabelecer parâmetros e levam em consideração os mesmos indicadores educacionais, o que
os diferencia é o nível de exigência, sendo Excelência o mais rigoroso de todos e, na
sequência, Bom Percurso. Lucas do Rio Verde recebeu o selo de Destaque Estadual, por possuir
Ideb mais alto do que o esperado dado o nível socioeconômico dos alunos e taxas de aprovação
acima da média nacional. Reitera-se que o selo Destaque Estadual foi concedido para redes
municipais de Estados onde não há duas redes qualificadas a ser Bom Percurso ou Excelência.
“É uma iniciativa que busca cumprir dois objetivos: entender quais são os diferenciais das
redes com bons resultados e valorizá-las. Nós olhamos para vários indicadores educacionais
para realizar um reconhecimento em escala, contemplando 118 municípios”, explica Ernesto
Martins Faria, diretor-fundador do Iede. “Podemos não ter resultados próximos ao de países
desenvolvidos, mas há muitos atores comprometidos que estão fazendo a diferença na
educação pública brasileira”, ressalta.
Mapeamento de boas práticas
A fim de compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas pelas redes de
destaque, técnicos dos 28 Tribunais de Contas participantes do projeto visitaram uma amostra
de 116 escolas de 69 redes de ensino, em todos os Estados. Na Secretaria de Educação,

entrevistaram o(a) secretário(a) e pessoas-chave de sua equipe. Nas escolas, conversaram com
professores, coordenadores pedagógicos, diretores, alunos e seus pais/responsáveis, além de
assistirem a aulas.
A partir dessa pesquisa de campo, foram identificadas as seguintes práticas associadas a bons
resultados no Ensino Fundamental:
1. Utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes;
2. Suporte constante por parte das Secretarias de Educação, com visitas frequentes às escolas;
3. Monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos;
4. Investimento na gestão escolar, com incentivo ao protagonismo das escolas;
5. Oferta constante e diversificada de formação continuada aos educadores;
6. Cultura de observação de aulas, com avaliações individuais e construtivas.
É importante ressaltar que a pesquisa "Educação que Faz a Diferença" foi realizada ao longo de
2019 e, portanto, não leva em consideração as ações adotadas pelas redes de ensino durante a
pandemia. Nesse sentido, Iede, CTE-IRB e Tribunais de Contas realizaram outro estudo para
identificar as estratégias e práticas das redes de ensino neste período de aulas presenciais
suspensas e também como elas estão se organizando para a reabertura das escolas - a pesquisa
"A Educação Não Pode Esperar" está disponível no www.portaliede.com.br e no
www.projetoscte.irbcontas.orb.
Fonte: Gazeta Digital
Visite o website: https://www.gazetadigital.com.br ()

