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Apresentação

O
Comitê
Técnico
da Educação do Instituto Rui
Barbosa (CTE-IRB) vem, desde
sua implantação, em setembro de
2018, desenvolvendo diversas
iniciativas focadas no estímulo a
ações capazes de induzir melhorias
na ofer ta de educação pública em
todo o país. Criado com o intuito
de dar continuidade às ações e
aos projetos do Grupo de Trabalho
da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) e do IRB, o Comitê Técnico
da Educação lançou diversos planos
que resultaram no aperfeiçoamento
de ferramentas de controle e na
qualificação de servidores públicos e
de atores impor tantes da comunidade
educacional. Além disso, buscou-se
a mobilização de gestores públicos
das três esferas de governo em
torno do tema.
A
elaboração
de
estudos, diagnósticos, pesquisas e
orientações aos Tribunais de Contas
também fez par te das atividades
desempenhadas, inclusive com
projetos-pilotos e parâmetros que
podem ser replicados pelos órgãos
de controle brasileiros. O atual
cenário da educação pública nacional
é desafiador por diversos motivos e
a pandemia da Covid-19 trouxe ainda

mais dificuldades, expondo sobremaneira as desigualdades sociais que
impõem severos obstáculos para toda a comunidade escolar.
Essa nova realidade exige dos órgãos de controle iniciativas
de colaboração, orientação e acompanhamento das ações dos gestores
públicos. O relatório, organizado em verbetes, contempla, de forma
sintética, as principais ações desenvolvidas entre os anos de 2018 e 2021.
Os textos estão acompanhados de links que direcionam para páginas
onde há o aprofundamento dos temas. Nos últimos dois anos, as ações
estiveram centradas na mitigação dos efeitos da pandemia na educação
e na mobilização dos órgãos de controle, dos gestores públicos e da
sociedade em torno do tema. A educação, como toda política de longo
prazo, precisa de investimentos contínuos para que possa se consolidar e
prosperar. Desejo que o trabalho desenvolvido pelo CTE-IRB possa servir
de base e de estímulo para outras iniciativas.

Cezar Miola,

Presidente do CTE-IRB.
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A

A educação não
pode esperar

A

O estudo “A Educação não Pode
Esperar”, lançado no dia 19 de junho
de 2020, mostrou que 82% das redes
municipais de ensino estavam ofer tando
conteúdos pedagógicos aos estudantes até
aquele momento durante a pandemia de
Covid-19. Outras 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 (CTEIRB) e 26 Tribunais de Contas brasileiros
e foi realizada entre os meses de maio e
junho de 2020.
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
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à internet, moram na zona rural ou possuem algum tipo de deficiência.
Além disso, o levantamento indica como esses conteúdos são planejados:
93% das Secretarias de Educação disseram que a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) nor teia as atividades; 87%, apontaram o Currículo de
Referência; e 83%, o Plano Político Pedagógico (PPP).
Entre as redes de ensino que estão disponibilizando conteúdos,
observou-se, em grande par te 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 entregar os materiais nas residências dos estudantes
que têm dificuldade em ir até a unidade de ensino, utilizando para isso o
transpor te escolar ou carro próprio da Secretaria.
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 par ticiparam de entrevistas com técnicos dos
Tribunais de Contas. As informações foram sistematizadas e analisadas
pelo Iede e IRB.

Suporte e formação de professores
Uma questão delicada trazida pelo estudo é o supor te dado 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. Entre aquelas que se sobressaíram
nesse aspecto, estava a rede estadual do Espírito Santo, que declarou
realizar lives semanais com os profissionais e disponibilizar tutorias e
cursos periódicos, com o objetivo de orientar as equipes quanto ao uso
das ferramentas digitais em práticas pedagógicas não presenciais.
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Planejamento para a volta às aulas
O estudo contemplou também como as redes estavam se
preparando para a volta às aulas: 84% das municipais disseram que
estavam se organizando. Entre as redes estaduais, 15 de 17. Além disso,
79% das redes municipais declararam 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.
Os receios em relação à reaber tura das escolas são muitos e
foram agrupados em cinco grandes grupos: 1. Como garantir a segurança
dos estudantes, educadores e funcionários, evitando a propagação do
vírus no ambiente escolar; 2. Como combater o abandono; 3. Como cumprir
as 800 horas letivas, garantindo equidade na aprendizagem; 4. Como
lidar com o impacto emocional da pandemia nos alunos e profissionais; e
5. Sobrecarga do sistema com aumento do número de estudantes oriundos
da rede par ticular.
Outros pontos mapeados foram em relação ao cumprimento da
Lei Federal nº 13.987/2020, 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 da rede pública; e também sobre o quanto as redes se sentiam
seguras juridicamente sobre as ações que adotavam.
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B

Busca Ativa
Escolar

Um acordo assinado pelo IRB,
pela Atricon, pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
prevê ações de colaboração voltadas
à capacitação, ao monitoramento, ao
engajamento e à mobilização dos gestores
públicos municipais, distritais e estaduais
e outros agentes para enfrentamento da
exclusão escolar e da cultura do fracasso
escolar na educação básica. Entre as
atividades previstas pelo documento, estão o
intercâmbio de informações, o apoio técnico
e a elaboração de car tilhas para orientar a
atuação dos Ministérios Públicos e Tribunais
de Contas, no âmbito de suas esferas de
atuação, visando ao enfrentamento da
exclusão escolar na educação básica, além
da ofer ta de capacitações de servidores
e agentes públicos para a execução das
ações. As entidades ligadas ao controle
externo se comprometeram, entre outras
iniciativas, a ar ticular ações de capacitação
com os gestores públicos em prol da
utilização das metodologias e plataformas
eletrônicas disponibilizadas pelo Unicef,
além de mobilizar os Tribunais de Contas
brasileiros para que, em seus processos de

B
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fiscalização, examinem se os jurisdicionados estão realizando a Busca
Ativa de crianças e adolescentes, na faixa etária de 4 a 17 anos, como
definido no Plano Nacional de Educação e nos planos locais.
De acordo com o documento, os signatários também deverão
estimular campanhas nacionais sobre o enfrentamento da exclusão e
do fracasso escolar, disseminando sua impor tância e necessidade como
instrumento de inclusão de crianças e adolescentes, com divulgação nos
por tais dos Tribunais de Contas e também em canais sociais na internet,
para conhecimento da população. O acordo foi assinado pelo Presidente
do CNMP, Augusto Aras, pela representante do Unicef no Brasil, Florence
Bauer, e pelo Vice-Presidente da Atricon e Presidente do Comitê da
Educação do IRB, Cezar Miola.
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C

Campanhas
desenvolvidas

Campanha Todos
na Escola
O CTE-IRB lançou uma campanha
para incentivar os gestores públicos e a
comunidade escolar a planejarem ações
de enfrentamento à evasão e ao abandono
escolares por meio da Car tilha “Todos na
Escola”. A publicação foi elaborada em
conjunto com o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) e a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime). Para auxiliar na disseminação
das informações, foram produzidos
anúncios a serem veiculados em espaços
de comunicação impressos e digitais e um
spot de rádio. O material está disponível
para download em https://irbcontas.org.br/
comite/comite-tecnico-de-educacao/#1001983-todos-na-escola-material-publicitario.

C

A cartilha, disponível em https://
projetoscte.irbcontas.org.br/todos-na-escola,
objetiva orientar os gestores públicos no
planejamento das estratégias de enfrentamento
da exclusão escolar, de forma a torná15

las mais estruturadas e resolutivas, além de reforçar a impor tância da
implementação da Busca Ativa Escolar de estudantes em todo o território
nacional. A iniciativa foi realizada em parceria com o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) e a Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil (Atricon) e tem o apoio da Associação Brasileira dos
Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), da Associação Nacional
do Ministério Público de Contas (Ampcon), da Associação Nacional dos
Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon) e
do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

Campanha “Fora da Escola Não Pode!”
A Atricon e o IRB, por meio do CTE-IRB, aderiram à campanha
“Fora da Escola Não Pode! Mesmo que a escola esteja funcionando em outros
formatos”, desenvolvida pelo Unicef, em parceria com a Undime e com o apoio
do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas)
e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
De acordo com os organizadores, a intenção é apoiar os governos
na identificação, no registro, no controle e no acompanhamento de crianças
e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da
Busca Ativa Escolar, Estados e Municípios podem contar com dados concretos,
que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que
contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos à educação. Saiba
mais em: https://buscaativaescolar.org.br.
A campanha foi divulgada nos veículos impressos, digitais e de rádio
do Grupo RBS, nas mídias sociais dos Tribunais de Contas e nos jornais e rádios
parceiros. A atriz e locutora Carolina Manica aderiu ao projeto e gravou os spots
de forma voluntária, assim como a webdesigner Márcia Vecchio adaptou as
peças. A iniciativa fez parte de um acordo assinado entre Atricon, IRB, Conselho
Nacional do Ministério Público e Unicef, que prevê ações de colaboração,
incluindo capacitação, monitoramento, engajamento e mobilização dos gestores
públicos municipais, distritais e estaduais e outros agentes para enfrentamento
da exclusão escolar e da cultura do fracasso escolar na educação básica. Entre
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as atividades previstas pelo documento, estão o intercâmbio de informações,
o apoio técnico e a elaboração de cartilhas para orientar a atuação dos MPs
e dos TCs, no âmbito de suas esferas de competência. O CTE-IRB atua como
representante da Atricon e do IRB no projeto. Saiba mais em https://projetoscte.
irbcontas.org.br/fora-da-escola-nao-pode.

CNBB e Comitê Técnico da Educação
firmam parceria
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) firmou
parceria com o CTE-IRB com o objetivo de incentivar a par ticipação cidadã
na construção das políticas públicas. Para tanto, o Comitê elaborou o
folder “Orçamento Público: ajude a fazer, ajude a fiscalizar”, lançado
durante a campanha “Fraternidade e Políticas Públicas”, em março de
2019, que teve como lema “Serás liber tado pelo direito e pela justiça”.

Cartilha
do Fundeb
A Car tilha do Fundeb, lançada em março de 2020, detalha de
forma didática o funcionamento do Fundo, que é o principal financiador
da educação básica pública brasileira. A edição foi elaborada pelo
CTE-IRB, em parceria com o Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro (TCM-RJ). A publicação traz informações sobre os objetivos
do Fundeb, os volumes dos recursos, a composição das receitas e as
três propostas de Emenda Constitucional que estão em tramitação no
Congresso que tratam do Fundeb, entre outras. A publicação pode ser
acessada em: http://cnptc.atricon.org.br/fundeb_irb-3/.
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Capacitações e
treinamentos
CACS Fundeb
Os Tribunais de Contas dos Estados do Rio Grande do Sul, de São
Paulo e de Sergipe realizaram formações continuadas para Conselheiros e
Técnicos dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do
Fundeb. Além das atividades fiscalizatórias, os TCs têm procurado atuar
de forma pedagógica junto a essas estruturas. O Novo Fundeb estabelece
que os órgãos de controle, inclusive em cooperação com o Ministério da
Educação, deverão promover capacitações voltadas aos membros dos
Conselhos, com o objetivo de otimizar o acompanhamento da aplicação
dos recursos direcionados à educação.

Novo Fundeb
O webinário “Orientações para os Conselhos Municipais do
Fundeb”, realizado pelo TCE-SP, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa
(IRB) e o seu Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB), reuniu pelo menos
900 gestores, servidores e membros dos Conselhos Municipais do Fundeb
e de Acompanhamento e Controle Social (CACS). As atividades contaram
com o apoio da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP). Acesse o
webinário em https://www.youtube.com/watch?v=Iz_yO1SF-M8.
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Novo Fundeb e os desafios para a
gestão e para o controle
A webconferência “O Novo Fundeb e os Desafios para a Gestão e
para o Controle” foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul (TCE-RS), em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do
seu Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB), e teve o apoio da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e da Rede de Controle
da Gestão Pública do Rio Grande do Sul. O encontro debateu as alterações
trazidas pelo Novo Fundeb (Lei Federal nº 14.113/2020), os desafios dos
dirigentes municipais para gerir os recursos da educação e a atuação dos
Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social. A webconferência pode
ser acessada no link https://www.youtube.com/watch?v=9Bfxn5zmrKc.

Enfrentamento à
evasão e ao
abandono escolar
O webinário “Tribunais de Contas e Ministério Público no
engajamento pela concretização da busca ativa escolar” reuniu membros
e técnicos dos TCs e MPs brasileiros. O encontro resultou de uma iniciativa
conjunta entre Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), Instituto Rui Barbosa, através do Comitê Técnico da Educação
(CTE-IRB), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), em parceria com o TCE-RS.
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Formação de Conselheiros de Educação
A capacitação “Os CMEs e o controle social através das Peças
Orçamentárias” foi promovida pela Universidade do Oeste de Santa Catarina
(Unoesc), em parceria com a União dos Conselhos Municipais de Educação de
Santa Catarina (Uncme-SC), com a participação do CTE-IRB. A atividade objetivou
capacitar os Conselheiros Municipais de Educação do Estado de Santa Catarina
para atuarem na garantia da normatização no âmbito dos Sistemas Municipais
de Ensino, estimularem o fortalecimento do processo de gestão democrática e
induzirem melhorias nas políticas públicas educacionais.

Capacitação on-line de conselheiros
municipais de educação
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), em
parceria com o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB) e com o apoio da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
(Uncme), realizou a 2ª edição da capacitação on-line de conselheiros municipais
de educação. A carga horária foi de 20 horas, e o conteúdo se dividiu em cinco
módulos: Origem e papel dos conselhos; Conhecendo a legislação (PNE, PME);
Noções de orçamento municipal; IEGM – validação pelos conselhos municipais
de educação; e Biblioteca escolar.

Capacitação: análise
de dados educacionais
“Projeto em andamento”

A Atricon e o IRB, por meio do CTE-IRB, firmaram parceria com
a Escola de Dados da Open Knowledge Brasil para a realização do curso
“Análise de dados educacionais: aplicando evidências na gestão pública”. A
20

formação, voltada a servidores dos órgãos de controle, será composta de um
ciclo básico - com aulas gravadas e ao vivo - e um ciclo de especialização,
composto exclusivamente de aulas ao vivo. O curso será customizado, tanto no
formato quanto no conteúdo, para o contexto de auditoria e controle externo.
A capacitação tem o apoio da Fundação Lemann e do Instituto Iede. O curso
pretende ampliar a capacidade de obtenção e análise de dados da administração
pública, bem como subsidiar a orientação em relação às políticas educacionais
nos níveis municipais e estaduais no Brasil.
Entre os objetivos do curso estão:
• Ampliar o repertório de fontes de dados abertos, metodologias
e tecnologias para formular, monitorar e avaliar políticas
educacionais baseada em evidências;
• Facilitar e potencializar a interpretação de dados educacionais
para subsidiar a tomada de decisões na gestão pública, à luz
dos desafios postos pelo enfrentamento das desigualdades
sociais e pela promoção da diversidade na educação, de forma
analítica e territorial;
• Utilizar evidências e dados de avaliações para aperfeiçoamento
de políticas públicas educacionais, em especial aquelas ligadas
à garantia dos direitos de aprendizagem pactuados pela Base
Nacional Comum Curricular;
• Fornecer subsídios para as áreas técnicas e de gestão
fortalecerem o uso e a publicação de dados na administração
pública em nível municipal ou estadual, tornando-se
replicadores das informações oferecidas pelo curso;
• Fornecer subsídios para as áreas de gestão das Secretarias,
especialmente aquelas ligadas à avaliação educacional,
apoiarem o trabalho técnico e o planejamento pedagógico
de diretores, coordenadores e professores de suas redes, a
partir de dados educacionais.
21

D

Diagnósticos

D
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Perfil da Educação
Pública no Rio
Grande do Sul

O CTE-IRB, com o apoio do Tribunal
de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS),
lançou o estudo Perfil da Educação Pública
no Rio Grande do Sul: educação infantil e
ensinos fundamental e médio. O trabalho
apresenta informações sobre a infraestrutura
das escolas da rede pública da educação
básica, os investimentos realizados por
aluno, o desempenho no IDEB e a situação
quanto ao cumprimento das metas 1 e 3 do
Plano Nacional de Educação. As informações
contempladas resultam do cruzamento de
dados extraídos do software TC educa e de
dados de educação divulgados pelo FNDE/
MEC, tais como do Censo Escolar, do Sistema
de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (SIOPE) e do IDEB.

Perfil dos orientadores educacionais
no RS
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e o CTE-IRB lançaram
um estudo que identifica o perfil dos profissionais que desempenham a
atividade de orientação educacional na rede pública de ensino do Rio
Grande do Sul. A intenção do trabalho foi verificar se os serviços de
orientação educacional estão presentes nos planos de carreira, quais as
exigências de formação profissional e a quantidade efetiva de profissionais
que atuam nessa área na rede pública.

Perfil dos conselhos de educação
O Diagnóstico dos Conselhos de Educação, projeto de pesquisa
realizado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB), foi desenvolvido por, pelo menos, três Tribunais de Contas brasileiros. O
projeto-piloto foi lançado em parceria com o Tribunal de Contas do Rio Grande
do Sul e, após, promovido pelos TCs dos Estados de Minas Gerais e do Piauí.
A pesquisa abordou as atividades administrativas desempenhadas, a
infraestrutura das unidades, a atuação e o perfil dos conselheiros de
educação, além das ações ligadas à comunicação com a sociedade
e à transparência. Os diagnósticos resultaram da aplicação de
um questionário eletrônico com aproximadamente 64 perguntas.
O levantamento pretendeu subsidiar a atuação fiscalizatória dos órgãos
de controle e servir de referência para a ofer ta de qualificação dos
atores ligados aos conselhos e demais áreas da educação. Além disso,
ofereceu informações para a atuação dos agentes públicos na busca do
aprimoramento das políticas de educação.
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Educação
Infantil

E
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Déficit de vagas em
educação infantil
ainda permanece
Levantamento do Comitê Técnico
da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB), divulgado no dia 13 de outubro de
2021, destaca que 81% de crianças de 4 e
5 anos estão matriculadas em pré-escolas
no país, o que significa que cerca de 1,2
milhão de crianças dessa faixa etária ainda
não frequentam a escola. Em relação às
crianças de zero a 3 anos, o percentual de
atendimento em creches alcança 31%, de
forma que é necessário garantir vagas para
outras 2,2 milhões de crianças para se alcançar
a meta de 50% de atendimento até o ano de
2024 estipulada no Plano Nacional de Educação
(PNE). O levantamento foi encaminhado a
todos os Tribunais de Contas com o objetivo de
subsidiar as ações de fiscalização dos órgãos.
https://irbcontas.org.br/deficit-de-vagas-emeducacao-infantil-ainda-permanece/.

Ações na área da Primeira Infância
A Atricon e o IRB integram o Grupo de Trabalho (GT) do Orçamento para a
Primeira Infância, que faz parte da Comissão Interinstitucional da Frente Parlamentar
Mista da Primeira Infância. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo GT, está um
manifesto para que os Municípios e Estados priorizem os investimentos nas ações
voltadas para crianças de zero a 6 anos nos seus planejamentos orçamentários. O
documento recomenda aos Prefeitos a criação de políticas públicas voltadas para
a Primeira Infância, a inclusão de ações de forma transparente no orçamento,
com as devidas alocações de recursos, e a capacitação das equipes técnicas que
estejam envolvidas com a elaboração do PPA e com as temáticas da Primeira
Infância, entre outras iniciativas. O manifesto foi encaminhado a todos os Tribunais
de Contas, com a recomendação de envio aos gestores municipais. Acesse aqui a
íntegra do documento: https://atricon.org.br/priorizacao-nos-orcamentos-gt-dafrente-parlamentar-mista-da-primeira-infancia-lanca-manifesto/.

Pacto pela Primeira Infância
O IRB e a Atricon, representadas pelo CTE-IRB, integram o Pacto
Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). A ação pretende unir esforços do Sistema de Justiça, de órgãos públicos
do Poder Executivo, de entidades do terceiro setor e da academia para efetivar
direitos previstos na legislação para a população brasileira com menos de 6 anos
de idade, a faixa etária de maior importância para o desenvolvimento infantil.

Educação que
faz a diferença
O Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da Educação
(CTE-IRB), e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede)
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lançaram, no dia 25 de junho de 2020, os resultados do projeto “Educação
que Faz a Diferença”. 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 objetivo foi destacar as ações comuns que podem servir de
inspiração e de referência para outras redes. O levantamento identificou
118 redes de destaque, que foram agrupadas segundo características
semelhantes: redes de Excelência, Bom Percurso e Destaque Estadual.
A iniciativa teve 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.
por taliede.com.br/educacao-que-faz-a-diferenca.

Educação Ambiental –
temática será objeto de
exame por todos TC’s
Após sugestão do CTE-IRB, a Atricon incluiu a temática “Educação
Ambiental” como indicador no Marco de Medição e Desempenho dos
Tribunais de Contas, a par tir do ciclo de avaliações 2022-2023. A inserção
dessa nova temática no MMD-TC permitirá aferir, como ponto principal, se
os TC’s estão prevendo em seus planos anuais de fiscalização verificar
quais ações de apoio às escolas foram desenvolvidas para a implementação
da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999).
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Financiamento
da educação

Defesa da garantia
do piso para
recursos em
educação
O CTE-IRB emitiu uma nota em
defesa da garantia de recursos mínimos a
serem aplicados na área da educação no dia 24
de fevereiro de 2021. A retirada do piso está
prevista no parecer do Relator da Proposta
de Emenda à Constituição nº 186/2019 (PEC
Emergencial) no Senado. De acordo com a
nota, a previsão orçamentária para a educação,
chamada de gasto mínimo, é imprescindível
inclusive para a implementação do Fundo
de Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb), cujo mecanismo de redistribuição
dos valores entre os entes federativos busca
diminuir as desigualdades educacionais.

F

A unificação dos pisos fixados na
Constituição para as áreas da saúde e da
educação, diz a nota, poderá implicar grave
comprometimento, na perspectiva de, ou
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se concentrar recursos, ou subfinanciar-se essas políticas públicas (…)
deixando desassistidas demandas cujos resultados nem sempre se mostram
evidentes, mas que repercutem fortemente na vida das pessoas e no futuro
do país. “Pode-se criar, por esse modelo, uma arena de disputas por verbas
entre as duas áreas, ambas já carentes de mais investimentos, prejudicando
a população que depende desses serviços essenciais”.
O CTE-IRB também destacou que a extinção desses percentuais
não possui relação necessária com a continuidade do pagamento do
auxílio emergencial. “Este, reconhecidamente imprescindível, tem natureza
transitória, diferentemente dos compromissos com a saúde e a educação, que
são permanentes e devem ser preservados, sendo constitucionalmente vedado
qualquer retrocesso”. Por fim, o CTE-IRB defendeu a ampla, democrática e
serena discussão a respeito e expressou sua posição contrária a medidas
que possam impactar negativamente no respectivo financiamento, o que trará
prejuízos irreparáveis para dezenas de milhões de famílias. E, particularmente
quanto à educação, o CTE-IRB se manifestou em defesa dos princípios, das
garantias e dos recursos mínimos previstos constitucionalmente.

Manifestação contra o uso dos recursos
do Fundeb em programa social
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa se
manifestou contrário ao uso de recursos do Fundo de Financiamento da
Educação Básica, o Fundeb, em projeto de programa social de renda
básica, conforme anunciado, no dia 20 de agosto de 2020, pelo Governo
Federal. “Há poucas semanas o Congresso Nacional aprovou o novo
Fundeb, praticamente por unanimidade. Foram apenas 6 votos contrários
na Câmara e todos favoráveis no Senado. Acredito que agora, com a
perspectiva de retirada de recursos desse Fundo para se financiar o
Renda Cidadã, será mantida sua posição firme em defesa da educação.
Ela é decisiva para o futuro do país, sobretudo porque beneficia os
brasileiros mais carentes”, disse o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola. O
presidente também destacou que o programa social é imprescindível, mas
não se pode sacrificar ainda mais a educação.
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Mobilização para aprovação do Fundeb
Os Tribunais de Contas (TCs) brasileiros, por meio do Comitê
Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e de suas entidades
associativas, se mobilizaram em apoio à aprovação da proposta de emenda
constitucional (PEC) que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica, o novo Fundeb. A PEC foi aprovada, em 2020, na Câmara
dos Deputados e no Senado, tornando o Fundeb permanente, e promoveu
mudanças significativas no financiamento e na distribuição de recursos para
a educação pública básica do país. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo
CTE-IRB, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação de
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Associação Brasileira
de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e o Conselho Nacional
dos Presidentes dos TCs (CNPTC), estão a participação em audiências
públicas, diversos contatos com representantes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e com representantes de organizações da
sociedade civil, o lançamento da Carta de Compromisso dos TCs com a
educação e o encaminhamento de manifestações aos presidentes da Câmara
de Deputados e do Senado. Saiba mais em https://irbcontas.org.br/tcs-semobilizam-pela-aprovacao-do-novo-fundeb/.

Sugestões para a regulamentação
do Fundeb
O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, encaminhou, no dia 13
de novembro de 2020, contribuições ao Projeto de Lei nº 4.372/2020,
da Câmara dos Deputados, que trata da regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O PL tem
a relatoria do Deputado Felipe Rigoni. Entre as propostas defendidas pelo
CTE-IRB, estão a ampliação da transparência dos recursos destinados
ao Fundo, o for talecimento da atuação dos conselhos de educação e
de acompanhamento do Fundeb através da garantia de condições
adequadas para o seu funcionamento, e a criação de um indicador
de qualidade da gestão, a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base nos
fatores associados à melhoria da qualidade do ensino e à redução das
desigualdades educacionais. Além disso, o CTE-IRB propôs a avaliação
dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e
da ampliação do atendimento e a promoção de estudos quantitativos e
qualitativos para análise da eficiência e eficácia na aplicação dos recursos
dos fundos pelo INEP. As propostas, colhidas junto a membros e técnicos
de Tribunais de Contas, centraram-se em temas no âmbito do controle.
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Gaepes
“Projeto em andamento”

G

Os Gabinetes de Ar ticulação para
Enfrentamento da Pandemia na Educação
(Gaepes) são uma iniciativa inédita que,
a par tir do diálogo e da ar ticulação, une
os atores relacionados à política pública
de educação na busca por soluções para
a redução dos impactos da pandemia no
ensino. Sua atuação é capaz de apoiar os
gestores na tomada de decisões ágeis e
eficazes no enfrentamento à pandemia,
com maior segurança jurídica. Idealizado
e coordenado pelo Instituto Ar ticule, o
projeto é resultado de um acordo de
cooperação com a Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
e o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio
do Comitê Técnico da Educação do Instituto
Rui Barbosa (CTE-IRB).

G

Os Gabinetes são pautados por
discussões relacionadas, entre outras
temáticas, à garantia de manutenção das
aulas, ofer ta de conectividade a alunos e
professores, elaboração de planos para o
retorno das atividades presenciais, garantia
de recursos para compra de equipamentos
de proteção individual e vacinação dos
profissionais da educação. O auxílio prestado
na aquisição de insumos necessários para o
cumprimento dos protocolos de segurança
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nas escolas, no planejamento dos Municípios para a retomada das aulas
e na priorização da vacinação dos profissionais da educação estão entre
os resultados alcançados pela iniciativa.
Os Gaepes já foram instituídos nos Estados de Goiás, Mato Grosso
do Sul e Rondônia e no Município de Mogi das Cruzes (SP). Conheça mais
resultados dos Gaepes em: https://articule.org.br/Gaepes/.
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H

História e cultura
afro-brasileira
e indígena nos
currículos de
ensino

O Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Sul (TCE-RS), por meio
de sua Escola Superior de Gestão e
Controle (ESGC), e o Grupo de Trabalho
Interinstitucional GT 26-A, em parceria com
o CTE-IRB, promoveram a 2ª edição do
Curso EAD de Fiscalização da Aplicação do
Ar t. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB). A capacitação objetivou
estimular o desenvolvimento da educação
no Estado, tendo em vista a impor tância
de os alunos do ensino fundamental e
médio terem acesso à história e à cultura
afro-brasileira e indígena. O curso buscou
esclarecer sobre a aplicação e fiscalização
do cumprimento do que determina a LDB
acerca do ensino da cultura afro-brasileira
e indígena nos currículos escolares da rede
pública e privada.

H
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Internet
para escolas:
Tribunais de
Contas mantêm
mobilização pela
oferta de acesso
Os Tribunais de Contas brasileiros,
por meio da par ticipação da Atricon e
do IRB no Gabinete de Ar ticulação para
Enfrentamento da Pandemia na Educação
no Brasil (Gaepe-Brasil), permanecem
mobilizados para que as escolas das redes
públicas recebam internet de alta velocidade.
A previsão consta como uma recomendação
do Tribunal de Contas da União para o edital
do leilão do serviço de 5G.
Durante a análise do edital pelo
Tribunal de Contas da União, representantes
do Gaepe-Brasil realizaram uma série
de reuniões com os Ministros da Cor te
com o objetivo de oferecer subsídios aos
magistrados para a necessidade da inclusão
dessa ofer ta para os estabelecimentos de
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ensino. Foram realizados encontros com o Relator do processo, Raimundo
Carreiro, com a Presidente do TCU, Ana Arraes, e com os Ministros Aroldo
Cedraz e Walton Rodrigues. Também houve contatos com outros membros
do TCU e com o Ministério Público junto ao Tribunal.
Em manifestação lançada no dia 8 de maio de 2021, o GaepeBrasil destacou que a universalização do acesso à rede mundial de
computadores nas escolas deveria ter ocorrido até o ano de 2019, de
acordo com o Plano Nacional de Educação, o que não se concretizou.
A manifestação também ressalta que a implantação da tecnologia 5G
é o meio adequado e necessário para garantir a plena acessibilidade
à educação com igualdade de condições. O Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, cita o documento, estabelece
que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento humano, além de
capacitar os cidadãos a par ticipar efetivamente de uma sociedade livre.

Tribunais de Contas solicitam
participação em processo que trata da
oferta de internet para estudantes
A Atricon protocolou petição solicitando seu ingresso como
amicus curiae na ADI 6926, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
A ação discute a constitucionalidade da Lei Federal nº 14.172/2021, que
prevê o repasse de R$ 3,5 bilhões pela União aos Estados e ao Distrito
Federal, no prazo de 30 dias após sua publicação, para a garantia de
acesso à internet, com fins educacionais, beneficiando alunos e professores
da educação básica pública.
Na peça, além de se demonstrar a legitimidade da Atricon, é
defendido o direito à inclusão digital dos alunos da educação básica da
rede pública, em especial diante do contexto trazido com a pandemia da
Covid-19. Estudos produzidos pelo Comitê Técnico da Educação do IRB,
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presidido pelo Conselheiro do TCE-RS, Cezar Miola, e pelo Gaepe-Brasil
subsidiaram o trabalho. Amicus curiae significa “amigo da cor te”. Por
meio dessa figura, se viabiliza a par ticipação de entidades que possam
auxiliar o STF no julgamento de processos.
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Jurisdicionados:
TCs sugerem aos
novos Prefeitos
a adoção de
práticas de
sucesso na
educação pública
Para ajudar os 5,5 mil Prefeitos
empossados no dia 1º de janeiro de 2021 a
adotarem boas práticas na área da educação,
o Comitê Técnico da Educação do Instituto
Rui Barbosa (CTE-IRB) retomou o estudo
“Educação que faz a diferença”, que contém
uma série de experiências capazes de induzir
à implementação de melhorias no ensino
fundamental. O documento foi encaminhado aos
Municípios pelos Tribunais de Contas estaduais
e municipais. O projeto “Educação que faz a
diferença” foi desenvolvido pelo IRB, através
do CTE-IRB, em parceria com o Iede, contando
com a participação de mais de 100 Auditores
de Controle Externo de todos os 28 Tribunais de
Contas que fiscalizam a esfera local.

J
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O trabalho procurou verificar, com base em evidências, se as
redes municipais de ensino fundamental buscam garantir a aprendizagem
dos alunos, procuram reduzir as desigualdades, desenvolvem medidas
de enfrentamento ao abandono e à evasão escolares, obtêm resultados
consistentes na aprendizagem ao longo dos anos e apresentam Ideb acima
do esperado, considerado o nível socioeconômico dos alunos. A pesquisa
encontrou, entre as redes de ensino, práticas de sucesso comuns, como
a utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes,
supor te continuado das Secretarias de Educação (com visitas frequentes
às escolas), monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos, ofer ta
constante e diversificada de formação continuada aos professores e
cultura de observação das aulas, com devolutivas construtivas. A íntegra
do estudo pode ser acessada em: https://projetoscte.irbcontas.org.br/
wp-content/uploads/2020/06/LivroEQFD.pdf.

Kit de ações
Consulte os relatórios de atividades do Comitê Técnico da
Educação em:
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2018

https://bityli.com/f3coC4

2019

https://bityli.com/0AAi1s

2020

https://bityli.com/bdOjOJ

2021 (até maio)

https://bityli.com/Hjd4wZ
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Levantamento
sobre a situação
da infraestrutura
das escolas no
Brasil
“Projeto em andamento”

Colocar em prática os protocolos
básicos de segurança sanitários para
enfrentar a pandemia de Covid-19 é um
desafio para um número significativo
de escolas brasileiras. De acordo com
levantamento do Comitê Técnico da
Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB), 6,1 milhões alunos (26,91%) das
redes municipais de ensino e 3,7 milhões
(24,73%) das redes estaduais estão
matriculados em colégios que apresentam
ao menos um problema de infraestrutura
que dificulta o cumprimento dos protocolos
de segurança para o enfrentamento da
pandemia. São 9,9 milhões (26,04%) de
estudantes afetados. O estudo exclui dados
das escolas federais.

L

Foram analisadas informações
de 137,7 mil escolas e de 38 milhões de
estudantes. O levantamento, lançado em
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maio de 2021, apresenta os seguintes dados extraídos do Censo Escolar
2020: conexão à internet, acesso a redes de esgoto, energia e água
potável e existência de pátio 1 .
De acordo com o levantamento, pelo menos 5,9 mil (4,31%)
escolas não possuem banheiro, 9,6 mil (7,02%) não têm acesso à
água potável e 8,5 mil (6,19%) não têm esgoto. Outros 3,4 mil (2,5%)
estabelecimentos de ensino não dispõem de água, o que inviabiliza a
limpeza dos locais. Além disso, 59,4 mil (43,1%) escolas não possuem
pátios ou quadras cober tas, um fator impor tante para a realização de
atividades em espaços arejados.
Já o sistema de ensino on-line ou híbrido, que, apesar dos
atrasos e fragilidades, segue como uma das principais formas de ofer ta
da educação durante a pandemia, é uma realidade distante para 54 mil
(39,69%) das escolas brasileiras. O Censo Escolar 2020 aponta que esse
quantitativo não tem internet banda larga, ferramenta fundamental para
o ensino vir tual. E esse é um dos fatores que ampliaram ainda mais as
desigualdades entre as redes pública e privada. Enquanto os colégios
par ticulares rapidamente adotaram ferramentas digitais para atender
aos alunos, par te dos estabelecimentos públicos ainda não conseguiu
implementar esses sistemas.
O levantamento completo sobre a infraestrutura das escolas
realizado pelo CTE-IRB está disponível em https://projetoscte.irbcontas.
org.br/wp-content/uploads/2021/06/Dados-de-Infraestrutura-Escolarpor-Escola-Censo-Escolar-2020.xlsx (dados por Estado). Podem ser
consultados dados das redes de ensino, detalhados por escola, dos 26
Estados, do DF e dos Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. As
informações foram encaminhadas a todos os Tribunais de Contas com o
objetivo de subsidiar as ações de fiscalização dos órgãos.

A existência de pátio ou quadras cobertas também foi analisada, mas os números não
foram computados no somatório de estudantes afetados citados no início do texto, já que a inexistência
dessas estruturas não inviabiliza a realização das aulas.
1
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Desdobramento recente dessa iniciativa é o projeto Sede de
Aprender, no âmbito do Ministério Público do Estado do Alagoas. Tendo
como ponto de par tida a base de dados elaborada pelo Comitê, será
realizado um levantamento detalhado acerca da situação das escolas
daquele Estado, visando a rever ter os casos de infraestrutura precária da
rede pública. O projeto está previsto para ter início em novembro deste
ano e contará com o apoio do CTE-IRB.
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Manifestações

M
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Oferta de internet
aos estudantes da
rede pública
O
CTE-IRB
divulgou
um
posicionamento acerca do veto da
Presidência da República ao Projeto de Lei
(PL) nº 3.477, de 2020, que dispõe sobre
a garantia de acesso à internet, com fins
educacionais, a alunos e a professores da
educação básica pública. De acordo com
a manifestação assinada pelo Presidente
do CTE-IRB, Cezar Miola, “o PL busca
reduzir as desigualdades educacionais ao
garantir acesso à internet aos alunos mais
vulneráveis e aos professores de escolas
públicas, viabilizando o acompanhamento
dos conteúdos escolares. A ausência dessa
medida pode comprometer uma geração
de crianças e adolescentes em situação de
maior vulnerabilidade social e econômica”.

Missão OCDE
Membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico se reuniram com representantes de 10 Tribunais de Contas
brasileiros, em Por to Alegre/RS no mês de julho de 2019. A iniciativa, que
é par te do Projeto Integrar, pretende melhorar a atuação do sistema de
controle externo brasileiro por meio de uma estratégia sistematizada e
coordenada para seleção de auditorias com base em risco, que contribuirá
para o aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão na área da
educação. Par ticiparam da reunião o TCU, os Tribunais de Contas dos
Estados do Acre, da Bahia (TCE e TCM), do Ceará, de Minas Gerais, do
Paraná, da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de Rondônia. A organização
do encontro foi realizada pelo CTE-IRB em parceria com o TCU.
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Notas Técnicas
e documentos
oficiais

N

Ao longo dos quatro anos, o CTEIRB emitiu 145 informes e 142 ofícios com
providências na área da educação. Além
disso, emitiu 14 notas técnicas2 e notas
recomendatórias conjuntas sugerindo aos
órgãos de controle, principalmente, ações
para mitigar os efeitos da pandemia na
área da educação, como o acompanhamento

do fornecimento de alimentação escolar, da
ofer ta de atividades remotas, do preparo
para o retorno às aulas presenciais, do
acolhimento psicológico dos estudantes
e familiares e da adoção de medidas
de transparência das ações na área da
educação. A seguir, apresentamos um
resumo de algumas delas:

A integra dos documentos podem ser acessada em
https://projetoscte.irbcontas.org.br/.
2
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2021
Nota Técnica nº 01/2021
Na NT, o CTE-IRB manifesta o seu apoio para que os Poderes,
órgãos e entidades envolvidos, no limite de suas competências, envidem
as providências administrativas necessárias para assegurar precedência
aos profissionais da educação formal que atuam no ambiente escolar,
compreendendo educação básica (formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) e superior (ar t. 21 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/1996), na lista de
vacinação contra a Covid-19.
A Nota Técnica nº 01/2021 considera também, entre outras
questões, a impor tância do retorno às aulas presenciais como um fator de
contenção e reversão das defasagens de aprendizado que se acentuaram
no período da pandemia. Ressalta, ainda, que “(…) a suspensão das aulas
presenciais tornou ainda mais crítico o quadro de evasão e abandono
escolares no país, pois potencializou a perda de vínculo entre escola,
professores e estudantes”. Por fim, o CTE-IRB defende no documento a
máxima transparência quanto às decisões, aos critérios adotados e aos
procedimentos relativos à distribuição e à aplicação das vacinas.

Nota Técnica nº 02/2021
A Nota Técnica (NT) nº 02/2021 orienta os órgãos de controle
em relação a ações necessárias para a fiscalização da aplicação dos
recursos vinculados à educação, sobretudo do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb). A NT também trata do acompanhamento da atuação
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS). A medida
se relaciona com as disposições da Lei Federal nº 14.113/2020, a qual
regulamenta o tema, e do recente Decreto Federal n° 10.656/2021.
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Entre as orientações da NT, está a verificação do emprego de
recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, já que a
Emenda Constitucional nº 108/2020 veda a utilização dos valores para o
pagamento de aposentadorias e pensões. O documento também destaca
o necessário acompanhamento pelos TCs da criação e da atuação dos
CACS, previsto na EC nº 108/2020 e na Lei Federal nº 14.113/2020.
O prazo para a implantação dos Conselhos terminou no final do mês
de março. A Lei permite que os CACS sejam instituídos como câmara
específica junto ao Conselho Municipal de Educação. Por fim, o documento
ressalta a necessidade dos Tribunais de Contas validarem os dados do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).
A ferramenta eletrônica instituída coleta, processa e permite o acesso
público às informações referentes aos orçamentos de educação da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nota Técnica nº 03/2021
O CTE-IRB emitiu a Nota Técnica (NT) nº 03/2021, que
apresenta sugestões e recomendações aos Tribunais de Contas (TCs)
brasileiros visando ao estímulo, ao acompanhamento e à fiscalização
das ações desenvolvidas pelos entes públicos para o enfrentamento da
exclusão escolar. O documento destaca o lançamento da Car tilha “Todos
na Escola”, a qual objetiva colaborar com Municípios e Estados para a
concretização do direito fundamental à educação. A publicação é uma
realização do Instituto Rui Barbosa, por meio do CTE-IRB, do Unicef e
da Undime, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e a Atricon.
A NT orienta os TCs a divulgarem a car tilha junto aos seus
jurisdicionados e à sociedade, além de reforçar a impor tância da
realização da Busca Ativa Escolar em todo território nacional e estimular
os gestores públicos a revisarem suas estratégias de enfrentamento à
exclusão escolar, de forma a torná-las mais estruturadas e efetivas.
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Nota Técnica n° 04/2021
A Nota Técnica (NT) n° 04/2021 traz uma lista com 8 recomendações
que objetivam orientar quanto à adoção de medidas de fiscalização a fim de
viabilizar a matrícula escolar a qualquer tempo, bem como para assegurar o
transporte escolar a todos os estudantes da educação básica da rede pública. A
NT leva em consideração, entre outras questões, “que, devido à suspensão das
aulas presenciais, agravada pela falta de acesso à internet e às ferramentas de
ensino remoto a muitos estudantes, houve uma perda de vínculo entre escola,
professores e alunos, com dados que indicam um contingente de quase 5,1
milhões de crianças e adolescentes privados do seu direito à educação ao longo
de 2020”.
O documento destaca que, para que esse vínculo entre os alunos e
os ambientes de ensino sejam retomados, são necessárias ações articuladas e
intersetoriais do Poder Público, envolvendo as áreas da saúde e da assistência
social, os conselhos tutelares e da criança e do adolescente e os conselhos
municipais de educação, entre outros, juntamente com a sociedade.

2020
Nota Técnica nº 01/2020
A Nota Técnica (NT) nº 01/2020 propõe que os órgãos de controle
instem as redes de ensino a desenvolverem estratégias a fim de que as aulas
a distância possam alcançar alunos que não possuem acesso à internet ou a
outros equipamentos que a viabilizem. O documento sugere que os Tribunais
examinem se as redes estão garantindo o cumprimento da carga mínima anual
de 800 horas, definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
como também busquem a articulação com canais de TV e de rádio disponíveis
para que conteúdos pedagógicos sejam oferecidos ao maior número de alunos
possível. A Nota ainda orienta os Tribunais para que, em colaboração com as
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Secretarias de Educação, estimulem a distribuição dos alimentos perecíveis já
existentes nas escolas às famílias de alunos em contexto de vulnerabilidade,
mediante parceria com instituições de assistência social locais. Ademais, sugere
que seja monitorado se as redes estão garantindo a distribuição da merenda
escolar às famílias dos alunos, preferencialmente àquelas mais vulneráveis, a
fim de se evitar aglomerações na retirada dos suprimentos.

Nota Técnica nº 02/2020
A Nota Técnica nº 02/2020 recomenda aos gestores e órgãos de
controle uma série de providências para dar transparência aos gastos, as ações,
aos programas e às medidas, indicando que sejam discriminados, conforme área
específica (gastos com pessoal; financiamento; alimentação escolar; conteúdo
pedagógico; acompanhamento pedagógico; canais de comunicação; formação
e capacitação dos profissionais de educação; ações intersetoriais; e gestão
democrática). Quanto à retomada das atividades presenciais, sugere especial
atenção à divulgação de informações sobre os planos de ação e as estratégias
de governo para o retorno gradual dos estudantes às salas de aula, incluindo
mecanismos de Busca Ativa, protocolos e recomendações relativos aos cuidados
sanitários e de higiene exigidos pelos órgãos de saúde; informações sobre as
ações a serem implementadas para avaliação diagnóstica, nivelamento das
turmas e de alunos e recuperação da aprendizagem; e ações de acolhimento a
fim de minimizar os efeitos psicológicos decorrentes do isolamento.

Nota Técnica nº 03/2020
O CTE-IRB encaminhou aos Tribunais de Contas de todo o país a
recomendação para que fiscalizem as medidas adotadas por Municípios e
Estados para proteger os dados dos estudantes que fazem uso de plataformas
virtuais de ensino. O documento traz diversos questionamentos que podem
ser realizados aos gestores públicos quanto ao resguardo das informações
fornecidas pelos estudantes e por suas famílias ao utilizarem essas tecnologias.
Propõe que os contratos firmados pelos gestores com agentes provados
estabeleçam as regras de uso.
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Nota Técnica nº 04/2020
Os Tribunais de Contas foram orientados a acompanhar as medidas
que vêm sendo adotadas pelos Municípios e Estados para garantir o acesso dos
alunos aos equipamentos e recursos tecnológicos de ensino remoto. A oferta
de educação em regime remoto é uma prática que será necessária mesmo com
a retomada das atividades nas escolas. O documento destaca a necessidade
de se verificar o número de alunos que não possuem acesso a computadores,
tablets, celulares e internet; de instar o poder público local para que dê suporte
às suas redes de ensino; e de monitorar o apoio fornecido pelas Secretarias de
Educação aos professores quanto à sua adequada formação para ministrar os
conteúdos de forma remota.

Nota Técnica nº 05/2020
A Nota Técnica nº 05/2020 orienta sobre a aplicação dos recursos
dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Os precatórios têm
origem em ações movidas por Municípios contra a União entre 1998 e 2006.
As Prefeituras alegavam que o Ministério da Educação cometeu equívocos no
cálculo dos valores repassados por meio do Fundef (antecessor do Fundeb).
A NT destaca que os recursos devem ser destinados exclusivamente na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme decisões já proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de
Contas da União.

Nota Técnica nº 06/2020
A Nota Técnica nº 06/2020, enviada aos Tribunais de Contas,
apresenta recomendações e sugestões visando ao acompanhamento e
à fiscalização das ações desenvolvidas pelos entes públicos quanto ao
fornecimento de alimentação escolar, à oferta de atividades remotas, à
transparência das ações, ao retorno às aulas presenciais e ao acolhimento
psicológico dos estudantes e familiares. Ao todo, a NT sugere a verificação de
67 questões relativas aos mencionados aspectos.
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Nota Técnica nº 07/2020
A Nota Técnica nº 07/2020 orienta os Tribunais de Contas a
recomendarem aos Executivos e Legislativos que contemplem em seus
orçamentos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino
dentro do contexto decorrente da pandemia. Entre as indicações abordadas
na NT, estão a previsão de recursos para execução dos protocolos sanitários;
reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco
(professores, monitores, auxiliares e outros); manutenção da segurança
alimentar dos alunos e formação continuada dos profissionais da educação
diante do novo formato das atividades pedagógicas.

Nota Técnica nº 08/2020
A Nota Técnica nº 08/2020 sintetiza as sugestões do CTE-IRB
atinentes à regulamentação do Fundeb, encaminhadas ao Relator do
tema na Câmara dos Deputados, Felipe Rigoni. As proposições estão
relacionadas, sobretudo, aos temas do controle e da transparência.

Notas Recomendatórias
Conjuntas
Nota Recomendatória Conjunta
nº 01/2021
A Nota Recomendatória nº 01/2021 orienta os órgãos de controle
sobre o acompanhamento e a fiscalização das ações adotadas pelos gestores
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públicos para garantir, de forma plena, o direito à educação, inclusive durante
o período de pandemia. Assinam o documento o Comitê Técnico da Educação
do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o IRB, a Associação Brasileira de Tribunais
de Contas dos Municípios (Abracom), a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Conselho Nacional de Presidentes
dos Tribunais de Contas (CNPTC) e a Associação Nacional dos Ministros e
Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).
As medidas vão ao encontro do que determinam o Plano Nacional
de Educação e o Marco Legal da Primeira Infância. A NR destaca que o
Brasil tinha, em 2019, aproximadamente 1,5 milhão de crianças de zero a
3 anos e 500 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos sem acesso ao
sistema de ensino, de acordo com dados do Ministério da Educação. Entre as
ações que constam na Nota, está o acompanhamento das práticas adotadas
pelos gestores para enfrentar a evasão e o abandono escolares. É preciso
“envidar esforços, em cada unidade da federação, visando a reverter os
efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e
no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos
sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar”.
Além dos Tribunais de Contas, a Nota Recomendatória foi
encaminhada para os seguintes órgãos, entidades, autoridades, conselhos
e associações: Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos
Tribunais de Contas do Brasil (FENASTC), Associação Gaúcha de Municípios
(AGM), Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON),
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de
Contas do Brasil (ANTC), Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude da Câmara Municipal de Porto Alegre, Confederação Nacional de
Municípios (CNM), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED), Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), Deputadas Federais Dorinha e Leandre Dal Ponte, Federação das
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Fórum Nacional
dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede), Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), Frente Parlamentar Mista da Educação, Fundo Nacional
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de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério da Educação (MEC),
Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Senadora Kátia
Regina de Abreu, Todos pela Educação, União dos Dirigentes Municipais de
Educação do Rio Grande do Sul (Undime-RS), União dos Vereadores do Brasil
(UVB), União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs), União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), Undime e Unicef.

Nota Recomendatória Conjunta
nº 02/2021
As entidades que representam os Tribunais de Contas
brasileiros emitiram a Nota Recomendatória Conjunta (NRC) nº 02/2021,
que sugere aos órgãos de controle a adoção de uma série de medidas
de fiscalização, orientação e acompanhamento voltadas à redução do
impacto causado pela pandemia da Covid-19 na educação. Entre as ações
sugeridas, estão a orientação para que os TCs proponham aos gestores
públicos a realização de levantamentos sobre as condições de acesso de
alunos e professores à internet, a elaboração de estimativas de custos
financeiros para a aquisição e manutenção de ferramentas necessárias à
conectividade da comunidade escolar e a avaliação da infraestrutura dos
estabelecimentos de ensino para seguir os protocolos de enfrentamento
à Covid-19. Assinaram o documento a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o
seu Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB), a Associação Brasileira dos
Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), o Conselho Nacional de
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e a Associação Nacional dos
Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).
Em relação às ações de controle, a NRC recomenda aos TCs, entre
outras iniciativas, a identificação do comportamento das receitas destinadas
à educação e do aporte de recursos voltados à melhoria da infraestrutura
das escolas públicas, além da adoção de medidas possíveis para garantir o
acesso à escola, seja no modelo presencial, remoto ou híbrido.
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O

Orientações
do CTE-IRB
embasam PL
para proteção
dos dados dos
estudantes

As orientações do CTE-IRB para que
os Tribunais de Contas fiscalizem as medidas
adotadas por Municípios e Estados para
proteger os dados dos estudantes que fazem
uso de plataformas virtuais de ensino constam
na justificativa do Projeto de Lei nº 4.695/2020,
do Deputado Danilo Cabral (PSB-PE), em
análise na Câmara Federal. O PL prevê que as
plataformas tecnológicas de ensino observem,
na coleta e compartilhamento de dados
pessoais dos alunos, pais e professores, os
requisitos fixados na Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), que entrou em vigor em
18 de setembro.

O

De acordo com a proposta, que
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), sempre que possível, não devem
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ser coletados dados sensíveis, como os relativos à raça, a convicções
religiosas ou políticas, à saúde ou à vida sexual dos usuários. O texto
também prevê que o tratamento, a coleta e o compar tilhamento de dados
só ocorram mediante prévio e expresso consentimento dos usuários. A
utilização dos dados para treinamento de sistemas de inteligência ar tificial
também precisará ser consentida.
As orientações integram a Nota Técnica (NT) nº 03/2020, do
CTE-IRB. A NT destaca que a proteção aos dados é um direito fundamental
assegurado constitucionalmente, nos parâmetros estabelecidos em Ações
Diretas de Inconstitucionalidade julgadas pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal. Entre os 13 pontos a serem observados nas ações de
fiscalização dos Tribunais de Contas, estão a formalização da prestação do
serviço; a existência de transferência ou tratamento dos dados dos alunos
e de termos de consentimento dos alunos e das famílias; a necessidade do
repasse das informações para o fornecimento do serviço e a identificação
dos protocolos de segurança a serem adotados. O documento também
evidencia que os TCs devem examinar se os dados ficarão hospedados em
outros países, se poderão servir para treinar ferramentas de inteligência
ar tificial e qual a destinação deles após o encerramento do fornecimento
do serviço.
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P

Projeto
“Permanência
Escolar na
Pandemia”
“Projeto em andamento”

O projeto “Permanência Escolar
na Pandemia” resulta de uma parceria
entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), por
meio de seu Comitê da Educação (CTE-IRB),
e o Interdisciplinaridade e Evidências no
Debate Educacional (Iede). A proposta visa
à cooperação e atuação conjunta com os
Tribunais de Contas brasileiros para mapear
a permanência dos estudantes nas redes
municipais e estaduais durante o período de
pandemia, por meio da criação do Indicador
de Permanência Escolar.

P

A iniciativa tem o apoio das
entidades que integram o sistema de
controle externo: Atricon, Abracom, CNPTC,
Audicon, Ampcon, além da Rede Indicon. A
metodologia do projeto prevê a aplicação de
questionário on-line a um grupo de redes
de ensino. O levantamento das informações
contribuirá para diagnosticar situações
críticas, podendo servir de subsídio à
atuação dos respectivos TCs, além de
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proporcionar um panorama da situação de permanência escolar no país.
Acesse e conheça a experiência em andamento em https://projetoscte.
irbcontas.org.br/permanencia-escolar-na-pandemia.

Projeto
Integrar
O Tribunal de Contas da União (TCU) e as demais Cortes de
Contas do país (TCs), em conjunto com a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), lançaram o plano de implementação
do Projeto Integrar em todos os Tribunais de Contas brasileiros. O Projeto
Integrar é resultado de uma parceria entre o TCU e a OCDE, com a participação
da Atricon e do IRB, por meio do CTE-IRB, e concebeu metodologia para
que os Tribunais de Contas ampliem sua atuação, incialmente, no setor
de educação, selecionando ações de controle de maior risco e com maior
potencial de impacto.
Com propostas para aprimorar o planejamento de fiscalizações
em nível nacional, os produtos do Integrar induzirão a seleção de objetos
e o planejamento de fiscalizações com ênfase nos desafios trazidos à
governança multinível e nos riscos relacionados ao alcance dos resultados
das políticas descentralizadas, bem como a criação de condições para a
execução coordenada dessas fiscalizações em nível nacional ou regional.
Saiba mais em: https://sites.tcu.gov.br/integrar/index.html.
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Projeto
Marajó
“Projeto em andamento”

O CTE-IRB passou a integrar o projeto desenvolvido pelo Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) que pretende melhorar
os indicadores na área da educação nos Municípios do arquipélago paraense.
A região concentra localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Estado. Um termo de
cooperação técnica entre o Tribunal de Contas do Amapá e o Tribunal de Contas
dos Municípios do Pará (TCM-PA) vem possibilitando ao TCE-AP acompanhar a
execução de um programa voltado para a área da educação, que está sendo
desenvolvido pela Corte de Contas paraense.
A primeira etapa abrange os 16 Municípios do arquipélago, que reúnem
características peculiares geográficas, climáticas e culturais, e apresentam
cenário de extrema pobreza em virtude da economia fragilizada, resultando em
baixos Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB. A execução ocorre através de coletas de informações
que indiquem a realidade educacional do local, diagnóstico dos dados coletados
e proposição de soluções que visem à elevação dos índices de desenvolvimento
da educação, sem prejuízo do cumprimento da missão institucional, de orientar
e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
O projeto prevê a aplicação de um questionário para as equipes
técnicas das Secretarias de Educação, audiência pública com a sociedade civil
e comunidade, reuniões com Vereadores e Conselho da Merenda Escolar, além
de visitas às escolas da zona rural e urbana. O questionário foi construído pelo
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), em conjunto
com o TCM-PA. Além do questionário, foi construída uma plataforma que compila
todos os dados educacionais dos Municípios da região, como os do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb) do Inep, extraídos do Censo da Educação
Básica Estadual.
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Q
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QATC-26 –
“Fiscalização
e Auditoria
da Gestão da
Educação”
(MMD-TC)

O acompanhamento da educação foi
incluso no Marco de Medição de Desempenho
dos Tribunais de Contas (MMD-TC) em
2017, por orientação do Grupo de Trabalho
da Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil e do IRB, que resultou
na criação do CTE-IRB. O MMD-TC objetiva
verificar o desempenho dos Tribunais de
Contas em comparação com as boas práticas
internacionais e diretrizes estabelecidas pela
Atricon, assim como identificar os seus pontos
fortes e fracos. O QATC-26 trata especificamente
das ações dos Tribunais de Contas na área
da educação e analisa as inicitivas em quatro
dimensões: planejamento da fiscalização,
fiscalização orçamentária e financeira dos
recursos da educação, fiscalização operacional
e programática dos recursos da educação e
fiscalização dos Planos de Educação.

Retorno
às aulas

R

Adoção de protocolos sanitários,
ações para lidar com o impacto emocional
causado pela pandemia, enfrentamento
à evasão escolar e diagnóstico quanto à
defasagem pedagógica dos estudantes
são alguns dos temas abordados no
estudo “Planejamento das redes de ensino
para a volta às aulas presenciais: saúde,
permanência e aprendizado”. O estudo
foi elaborado pelo Interdisciplinaridade e
Evidências no Debate Educacional (Iede), em
conjunto com o CTE-IRB. A pesquisa analisou
ações de planejamento para o retorno às
aulas de 20 redes de ensino (16 municipais
e 4 estaduais). A iniciativa deu continuidade
ao projeto “A Educação Não Pode Esperar”,
lançado em junho de 2020, e que trouxe
um panorama das ações de 249 redes de
ensino durante a pandemia. O estudo teve o
apoio da Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil (Atricon) e do Conselho
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas
(CNPTC). Saiba mais em: https://projetoscte.
irbcontas.org.br/planejamento-das-redes-deensino e https://projetoscte.irbcontas.org.
br/a-educacao-nao-pode-esperar.
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S

II Simpósio
Nacional de
Educação
(SINED)

S
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O II Simpósio Nacional de
Educação reuniu, nos dias 25 e 26 de julho
de 2019, em Por to Alegre, especialistas
para analisarem e discutirem questões como
a implementação das medidas exigidas nos
planos de educação, as dificuldades em
relação ao financiamento e aos recursos
públicos destinados à área e a necessidade
de um adequado planejamento para a
evolução dessa impor tante política pública.
Visando a disseminar as boas práticas,
experiências exitosas em escolas e redes
de ensino e ações desenvolvidas no âmbito
dos Tribunais de Contas brasileiros também
tiveram espaço nesse evento. Foram 38
palestrantes, 8 painéis, 6 oficinas, 500
par ticipantes e 31 Tribunais de Contas
representados. A preparação do evento
iniciou em julho de 2018, exigindo reuniões
mensais e semanais e a mobilização de
diversos setores do TCE-RS (Presidência,
Direção-Geral, Direção Administrativa, Escola
Superior de Gestão e Controle e Gabinete

do Conselheiro Cezar Miola, além de parcerias com diversas entidades
públicas. Ao todo, 74 ofícios foram encaminhados. Para a divulgação,
tivemos o registro de 10 inserções na mídia tradicional e a produção
de 15 matérias de cober tura, publicadas no site do TCE-RS e replicadas
por várias instituições. O II SINED foi promovido pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Comitê Técnico da Educação do
Instituto Rui Barbosa, em parceria com a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil e com a Associação Brasileira dos Tribunais
de Contas dos Municípios (Abracom). Outras 14 instituições e entidades
apoiaram a iniciativa (AFA, AMPCON, AL-RS, ASTC, AUDICON, BM, CEAPE,
CNPTC, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, MP-RS, MPC-RS, OABRS, TJM-RS e TJ-RS). A primeira edição do Sined foi realizada pelo Tribunal
de Contas de Minas Gerais, em 2018. O terceiro Simpósio Nacional de
Educação foi organizado e sediado pelo Tribunal de Contas do Rondônia.

Sinapse
“Projeto em andamento”

O CTE-IRB e o CNPTC atuam junto aos Tribunais de Contas
subnacionais para estimular a adesão ao Projeto Sinapse, desenvolvido
pelo TCU. O Sinapse é um sistema informatizado de fiscalização que
prevê a identificação de indícios de irregularidade por meio da análise
de dados, com a utilização de trilhas de auditoria. O objetivo do projeto é
desenvolver, gradualmente, um método de trabalho de fiscalização remota
e contínua da aplicação de recursos públicos em Educação, com foco inicial
no Fundeb. De acordo com o TCU, o órgão de controle atuará de forma
sistêmica em parceria com os Tribunais de Contas no desenvolvimento
da ferramenta, na construção de novas tipologias, na análise do modus
operandi dos indícios confirmados, visando aprimorar os controles em
nível federal e na atuação conjunta em fiscalizações.
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Siope
“Projeto em andamento”

Fruto do Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2017 entre FNDE,
Atricon e IRB, foram estabelecidas ações relativas à criação do Módulo de
Controle Externo (MCE) para validação dos dados constantes do Sistema
de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) pelos
Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante Termo de Adesão. O objetivo é assegurar a confiabilidade e
fidedignidade dos dados declarados pelos entes federados no SIOPE e
levar ao conhecimento da sociedade o montante efetivamente investido em
educação no Brasil pelas três esferas de governo. O Acordo tem validade
até julho de 2022 e agora assume ainda maior relevância em função de
que será com base nos dados declarados pelos entes no SIOPE que serão
calculadas as parcelas de transferências do Novo Fundeb. Atualmente,
oito Tribunais de Contas já operacionalizam o MCE, validando os dados do
sistema dos seus Estados e Municípios jurisdicionados.
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TCeduca
“Projeto em andamento”

T

O TCeduca é um software projetado
por técnicos de Tribunais de Contas, com
a condenação do CTE-IRB, que permite
consultar o cumprimento de metas do Plano
Nacional de Educação. Com a ferramenta, é
possível analisar dados nacionais, estaduais
e municipais em formato aberto, além de
acompanhar a projeção em relação ao
cumprimento de metas PNE.
A plataforma foi lançada em 2017,
por iniciativa do Grupo de Trabalho (GT)
formado por representantes da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa
(IRB). A partir de setembro de 2018, o
software continuou a ser desenvolvido pelo
Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui
Barbosa (CTE-IRB), que englobou os projetos
implementados no âmbito do GT. Desenvolvida
pelo CTE-IRB, contou com a colaboração dos
Tribunais de Contas de Mato Grosso do Sul,
de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina ao longo dos anos. Desde
2019 encontra-se hospedado no sistema
do próprio IRB, responsável, portanto,
pelo fornecimento da infraestrutura e pela
gerência de configuração, visando à correta
execução da aplicação e disponibilização de
acesso a todos os interessados.

T
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Atualmente, o sistema está sendo desenvolvido por técnicos da
Fábrica de Software da Universidade Federal de Goiás e por estudantes
de graduação do curso de Engenharia de Software do Instituto de
Informática da UFG, sob a supervisão da equipe da Fábrica. O trabalho
está sendo realizado sem transferências de recursos. O novo por tal, com
layout moderno e funcionalidades extras além daquelas já existentes, tem
previsão de ser entregue à sociedade no início de 2022.

Transparência nos
dados da educação
durante a pandemia
Um levantamento amostral realizado pelo Comitê Técnico da
Educação do Instituto Rui Barbosa realizado nos por tais dos governos dos
Estados e das capitais do país demonstrou que havia poucas informações
disponíveis quanto às ações adotadas para o enfrentamento à pandemia
na área da educação. Foram verificados casos de déficits na divulgação
dos programas e das ações visando à redução dos prejuízos à educação
de crianças e jovens durante esse período, sendo que, em diversos sites,
as informações não foram encontradas de forma organizada e de fácil
acesso. Em outros casos, houve a criação de área específica no por tal
da transparência para informações relacionadas à pandemia, sem, no
entanto, constarem dados referentes à educação. O levantamento foi
divulgado no dia 11 de maio. Diante dessa situação, o CTE-IRB produziu
uma série de orientações e recomendações para subsidiar a fiscalização
dos Tribunais de Contas brasileiros e aos gestores públicos visando a
estimular a transparência nos por tais quanto às ações adotadas durante
o período de suspensão de aulas e quanto à retomada gradual das
atividades presenciais nas escolas. A Nota Técnica nº 02/2020, por
exemplo, mencionada anteriormente, trata especificamente desse tema.
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Outra iniciativa realizada com esse intuito foi a elaboração de um roteiro
para verificação da transparência dos dados de educação. Lançado em
17 de junho pelo CTE-IRB, teve como objetivo verificar a transparência
nos por tais públicos das ações na área da educação durante o período de
isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, visando estimular os
gestores públicos a dar publicidade aos dados tanto durante o período de
suspensão de aulas, quanto naquele de retomada gradual das atividades
presenciais nas escolas. As recomendações também são úteis para os
interessados em fiscalizar a disponibilização das informações junto aos
por tais dos seus Estados e Municípios. O roteiro leva em consideração a Lei
de Acesso à Informação, que determina aos entes públicos a observância
da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Acesse
a publicação em https://irbcontas.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/
TRANSPARENCIA-NA-EDUCACAO-1.pdf.
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U

Undime e
Uncme: ações
articuladas

U

Desde a instalação do CTE-IRB,
foram lançadas ações com diferentes
entidades com o objetivo de potencializar
as iniciativas voltadas ao for talecimento da
educação pública. Os diálogos estabelecidos
com a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) e com a
União Nacional dos Conselhos de Educação
foram frequentes em diversos momentos.
O CTE-IRB apoiou a campanha Fora
da Escola não Pode, desenvolvida pelo Unicef
em parceria com a Undime. Em conjunto com
as duas entidades, o Comitê de Educação
lançou a cartilha “Todos na Escola”, como
já destacado nessa edição. Além disso, a
Undime e o CTE-IRB estiveram presentes nos
debates sobre a necessidade da oferta de
internet para escolas e estudantes.
Em 2019, o CTE-IRB e o TCE-RS, com
o apoio da Uncme, lançaram o Diagnóstico
dos Conselhos de Educação do RS. A pesquisa
abordou as atividades administrativas
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desempenhadas, a infraestrutura das unidades, a atuação e o perfil dos
conselheiros de educação, além das ações ligadas à comunicação com
a sociedade e à transparência. O levantamento pretendeu subsidiar a
atuação fiscalizatória do Tribunal e servir de referência para a ofer ta
de qualificação dos atores ligados aos conselhos e demais áreas da
educação. Além disso, ofereceu subsídios para a atuação dos agentes
públicos na busca do aprimoramento das políticas de educação. O estudo
está disponível em: https://por talnovo.tce.rs.gov.br/repo/misc/estudos_
pesquisas/diagnostico_dos_conselhos_de_educacao_2019.pdf.
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V

Visita às escolas
da rede municipal
de Sobral/CE

V

Representantes do Comitê Técnico
da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB) visitaram escolas na rede de ensino do
Município de Sobral (CE), em outubro de 2019.
A ação fez parte do projeto “Educação que
faz a diferença”, desenvolvido pelo CTE-IRB,
que mapeou boas práticas de educação com o
objetivo de disseminá-las em todo o país. A rede
municipal de ensino é considerada a melhor do
Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), do Ministério da
Educação. Em 2005, o Município estava na
posição 1.366º, e hoje ocupa o primeiro lugar
no ranking nacional, com 8,8 no último Ideb na
avaliação dos anos iniciais (1º ao 5º ano).
Além de servidores de nove
Tribunais de Contas (TCE-BA, TCM-BA, TCECE, TCE-PR, TCE-SC, TCE-RS, TCE-RN, TCE-RO
e TCU), estiveram presentes nas visitas os
conselheiros Carolina Costa (TCE-BA), Cezar
Miola (TCE-RS) e José Euler Mello (TCE-RO).
A iniciativa foi organizada pelo CTE-IRB em
conjunto com o Tribunal de Contas do Ceará e
a Prefeitura de Sobral.
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W

Webinário

“Como podemos enfrentar a
exclusão escolar no contexto da pandemia?”
foi o tema do webinário promovido pelo
Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do CTEIRB, em parceria com o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e a
Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon). O debate virtual
ocorreu no dia 25 de maio de 2020. Mediadas
pelo chefe da área de educação do Unicef
Brasil, Ítalo Dutra, as discussões tiveram a
participação do presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola, e de representantes do CNMP, do
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) e da
União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação (Uncme). Durante o evento virtual,
a Promotora de Justiça do Ministério Público
de Minas Gerais e integrante da Comissão
de Defesa dos Direitos Fundamentais do
Conselho Nacional do Ministério Público,
Daniela Yokoyama, apresentou os detalhes do
acordo firmado entre o CNMP, o Unicef, o IRB,
por meio do CTE-IRB, e a Atricon, que prevê
treinamentos a agentes públicos e gestores
educacionais para incentivar a Busca Ativa
dos estudantes que abandonarem as escolas
durante e após a pandemia.
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X

Raio X da
qualidade
do ensino da
educação básica

X

Visando a proporcionar subsídios
à atuação dos Tribunais de Contas na área da
política pública da educação, o Comitê Técnico
da Educação do IRB elaborou planilhas com
informações detalhadas acerca dos resultados
do IDEB 2019, comparando-os com as metas
estipuladas para aquele ano e também com os
resultados registrados na última edição, ocorrida
em 2017. As informações foram desagregadas
por Município de cada Estado, bem como por
estabelecimento de ensino existente em cada
Município, para permitir a incidência objetiva
e pontual das eventuais ações orientadoras e
fiscalizadoras das Cortes de Contas.

Considerações acerca
do levantamento
Os elementos, referentes ao
período anterior à pandemia, buscam
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apresentar o quadro da aprendizagem brasileira que, mesmo antes dos
desafios do ensino remoto, já refletiam a situação gravosa pela qual
muitas redes de ensino se encontravam.
O quadro apresentado no IDEB 2019 requer atenção, e seus
resultados podem e devem ser utilizados como subsídios para direcionar
uma atuação proativa dos órgãos de controle, dos gestores públicos e da
sociedade na busca pela melhora na qualidade de ensino do país.
Sem embargo da impor tância das demais informações contidas
no material disponibilizado, destaca-se, em especial, os resultados
referentes aos anos iniciais do ensino fundamental. Mesmo antes da
pandemia, os dados já refletiam defasagens e lacunas nessa etapa de
ensino, as quais tendem a ser potencializadas em função das dificuldades
inerentes do ensino a distância para crianças em idade de alfabetização e
que, se não forem dirimidas, poderão afetar o futuro de toda uma geração.

Síntese dos resultados
• 18 mil escolas da rede pública apresentaram piora nos
resultados em 2019 comparativamente a 2017 em alguma das
etapas avaliadas (5º ano do ensino fundamental, 9º ano do
ensino fundamental e/ou 3º ano do ensino médio).
• Na análise agregada por Município, cerca de 4,5 mil não
alcançaram a meta projetada pelo INEP para aquele ano em pelo
menos uma das etapas contempladas na avaliação daquela rede
de ensino.
• Os resultados referentes aos anos iniciais do ensino
fundamental (resultados do 5º ano do EF) indicam que 13 mil
escolas apresentaram piora no IDEB entre 2017 e 2019. Quase
18 mil escolas não alcançaram a meta estipulada pelo INEP para
aquele ano.
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• Além disso, 89 Municípios apresentaram piora nos resultados
em todas as três etapas avaliadas, e 400 não atingiram a meta
para 2019 em nenhuma das etapas. Com relação às escolas,
mais de 1600 não melhoraram o seu desempenho, e cerca de
5,4 mil não atingiram a meta para 2019, em pelo menos duas
das etapas avaliadas.
• Três Estados apresentaram piora nos resultados em alguma
das duas etapas do ensino fundamental, e 20 Estados não
atingiram a meta para 2019, sendo que, destes, cinco não
atingiram a meta em ambas as etapas. Com relação ao ensino
médio, 25 Estados não atingiram a meta para a rede estadual.
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Z

Zelo com a
comunicação
escolar

O Gabinete de Ar ticulação para
Enfrentamento da Pandemia na Educação
Pública em Goiás (Gaepe-GO) lançou o Guia
Rápido para Comunicação Escolar durante
o Ensino Remoto no dia 14 de dezembro
de 2020. Elaborado pelo Comitê Técnico da
Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB),
com a contribuição da Direção de Ar ticulação
e Comunicação da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (Uncme),
o guia traz dicas sobre a escolha do canal
de comunicação oficial com a comunidade
escolar, criação da política de relacionamento
digital, segmentação dos públicos e
personalização das mensagens, conteúdos
a serem comunicados, linguagem e empatia.
Acesse a publicação em: https://portal.
tce.go.gov.br/documents/20181/312589/
Comunica%C3%A7%C3 %A3o%20Escolar%20
Gaepe-GO/1bf72699-a69b-428b-b85c26f8acb7ddc4.
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MONITORAMENTO DO PNE

TC Educa amplia debate
sobre gestão do Ensino
Ferramenta, que utiliza
dados do Censo/MEC e
do IBGE, permite que a
população acompanhe
as metas do PNE
om a finalidade de ampliar as informações sobre o Ensino, nos municípios e estados, a população já tem à disposição importante ferramenta: o Sistema de Monitoramento dos Planos de Educação (TC Educa), disponível em
https://pne.tce.mg.gov.br. Resultado de um grupo de trabalho envolvendo os Tribunais de Contas
do país, este sistema permite fa-

C

zer o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), ao relacionar vários
indicadores. Em uma busca simples, é possível ter um panorama
da população, de acordo com as
faixas etárias previstas no PNE,
e o cumprimento das metas.
Cezar Miola, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) – um dos coordenadores do grupo –, avalia que disponibilizar os dados é uma maneira de tentar ampliar a discussão
sobre a Educação e as prioridades das gestões públicas, especialmente nas discussões envolvendo a LDO e os orçamentos
para 2019. “Sabendo a situação
dos municípios e dos estados, é
possível ampliar a discussão paRICARDO GIUSTI

Conselheiro Miola, do TCE-RS, ressalta que disponibilizar dados beneficia a Educação

ra que sejam assegurados recursos para o cumprimento das metas, assim como a melhor utilização deles”, argumenta. Ele cita,
ainda, o fato de algumas cidades destinarem recursos a outras áreas da Educação, sem terem cumprido suas metas.
No ano de 2017, o estado
gaúcho tinha 382 municípios
que ainda não atendiam às metas do PNE, sendo que, destes,
288 fomentavam vagas no Ensino Médio e Superior. Por exemplo, no caso do RS, no ano de
2017, existiam 265.913 crianças
entre 4 e 5 anos de idade, sendo
que 210.503 delas estavam matriculadas na Pré-Escola. Ao
mesmo tempo, no grupo entre 0
a 3 anos em Creche, apenas
174.089 estavam matriculadas,
num total de 517.864 crianças.
Outro dado é que, a diferença entre demanda e vagas era
menor na população que estava
na escola na faixa etária entre
15 e 17 anos: 425.066 estavam
matriculados, numa população
de 530.168 jovens. Em relação a
essa mesma faixa presente no
Ensino Médio, a quantidade cai,
sendo 274.410 matriculados.
A ferramenta utiliza-se de dados, como o Censo Escolar/MEC;
e a estimativa populacional DataSUS, com base no censo populacional de 2010/IBGE. O instrumento foi concebido pelo Grupo de
Trabalho da Associação dos Membros dos TCs do Brasil (Atricon)
e do Instituto Rui Barbosa (IRB).
PRIVADOS DE LIBERDADE

Encceja: inscrições
vão até o dia 27/7
Começaram ontem, e seguem
até 27/7, as inscrições ao Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para Pessoas Privadas de Liberdade 2018. Inscrições:
sistemasespeciais.inep.gov.br/unidadesprisionais/#, pelo responsável
pedagógico das unidades prisionais e

Clóvis de Barros foi um dos painelis

UM DIA POSITIVO

Educadore
sobre ética

Gestores de escolas e profe
sores participaram ontem
“Um Dia Positivo”, realizado e
Porto Alegre, pelo Sistema Po
tivo de Ensino. O trabalho re
niu educadores da região que d
senvolveram ações em Canoas
A gerente pedagógica da Ed
tora Positivo, Milena Fiúza, de
tacou que, de forma simultâne
a programação deste evento tr
balhou com conteúdos voltad
aos gestores e aos educadore
mesmo que eles estivessem sep
rados fisicamente. “Na Capit
falamos em inovação, em conve
sa que não é muito comum, c
mo as startups na Educação. O
tro ponto importante é a gest
financeira, já que o proprietár
da instituição precisa entend
de tudo um pouco”, enfatizou.
A palestra com Clóvis de Ba
ros Filho tratou sobre ética n

direto ao ponto
Fies oferece bolsas
para o 2° semestre

O Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) recebe inscrição de candidatos a bolsas no
2° semestre de 2018. Serão
ofertadas pelo menos 155 mil
vagas, sendo 50 mil, a juro zero. As inscrições são feitas em
http://sisfiesportal.mec.gov.br
até o dia 22/7. Pode concorrer
quem fez uma das edições do
Exame Nacional do Ensino Mé
dio (Enem), a partir de 2010,
com média igual ou superior a
450 pontos; e deve ter obtido
n
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ENSINO MÉDIO

Dia D da BNCC no país
gera protestos e críticas
MAURO SCHAEFER

GOVERNO
FEDERAL

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

a Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
vembro de 2017, torna público, para conhecimento

ação:
Tipo Menor Preço Global para o CONTRATAÇÃO
ADO NO BAIRRO CAMOBI EM SANTA MARIA/
erviços de refeições, parceladamente, para
tas a partir do dia 03.08.2018 às 8 horas, no
s.gov.br. Abertura da proposta 15.08.2018 às 9 horas
ntais.gov.br.
o Tipo Menor Preço Global, por grupos para o
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE
SÉPTICA PARA OS CAMPI DA UFSM EM SANTA
ALEN, PALMEIRA DAS MISSÕES E CACHOEIRA
as a partir do dia 03.08.2018 às 8 horas, no site
v.br. Abertura da proposta 15.08.2018 às 9 horas no
s.gov.br.
letos
poderão
ser
retirados
nos
sites
v.br e www.ufsm.br, ou no endereço: Prédio da
, 6o andar, Cidade Universitária, Santa Maria, RS,
e expediente externo da Universidade.

aria, 03 de agosto de 2018
Jayme Worst
rdenador de Licitações

Pouco tempo para
planejar o debate e
questões curriculares
são apontados como
entraves à proposta

O

Dia D de debate da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio foi promovido
ontem, no país, por deliberação
do governo federal. A medida,
no entanto, gerou protestos e
críticas. Na Capital, estudantes
do Colégio Estadual Paula Soares realizaram uma manifestação contra o atual documento,
reivindicando maior envolvimento
no assunto. E educadores destacaram o curto tempo de preparo
para a discussão nesta data,
anunciada no recesso escolar.
A diretora do Paula Soares,
Genecy Segala, relatou dificuldade em acessar os materiais de
apoio no site do Ministério da
Educação (MEC), destinado ao
debate. Por isso, ressaltou que
ainda tem pouco conhecimento
sobre o documento, mas sua impressão inicial é, na maior parte,
negativa. “Não estou conseguindo visualizar a Base na prática,

No Paula Soares, houve ato de alunos

pois será bem diferente do que
estamos acostumados. Pelo que
vemos, até agora, me parece
que não será uma boa mudança
para os estudantes, principalmente os da escola pública”, considerou. E ainda argumentou,
por exemplo, que muitos alunos
do Ensino Médio podem não ter
maturidade para avaliar e escolher os itinerários formativos, a
parte flexível da BNCC, dividida
em áreas do conhecimento.
Além dos educadores, cerca de

ESTUDO DO TCE-RS

BASE COMUM

Perfil da Educação
gaúcha é preocupante

CNTE sugere
carta ao MEC

MAURO SCHAEFER

Três em cada quatro municí- trar a importância dos dados já
pios gaúchos ainda não cumpri- disponíveis, para levar à sociedaram a meta do Plano Nacional de de conhecimento sobre esta reaEducação (PNE) de universalizar lidade e dar elementos para que
o atendimento na Pré-Escola pa- o controle social possa cobrar
ra crianças de 4 a 5 anos; e ape- de gestores e poder legislativo.
nas 5% atingiram o objetivo no O objetivo principal é gerar amEnsino Médio, na faixa etária de 15 biente positivo de tensionamena 17. O levantamento é do Gru- to para o cumprimento das mepo de Trabalho (GT) da Associa- tas”, explica o coordenador do
GT e conselheiro do
ção de Membros dos
TCE-RS, Cezar Miola.
Tribunais de Contas do
Referente à Meta 1,
Brasil (Atricon) e do
da Educação Infantil,
Instituto Rui Barbosa,
115 municípios, dos
que apresentou ontem
497 do RS, universalizao perfil da Educação
ram o atendimento na
Pública Básica no RS,
faixa de 4 a 5 anos (que
no Tribunal de Contas
já deveria ter ocorrido
do Estado (TCE-RS).
até 2016). O PNE tamO estudo cruzou da- Cezar Miola
dos do software TC Educa, desen- bém prevê, até 2024, vaga para
volvido pelo GT; Censo Escolar; 50% das crianças de até 3 anos,
e Sistema de Informações sobre hoje verificado em 150 municíOrçamentos Públicos em Educa- pios. Mas, segundo o estudo,
ção. Além das metas do PNE, as 52,4% correm o risco de descumanálises abordam infraestrutura prir essa meta até o prazo final.
No Ensino Médio do RS, a sidas escolas, investimentos no
Ensino e desempenho no Índice tuação é pior. Só 26 municípios
de Desenvolvimento da Educa- universalizaram o atendimento
ção Básica (Ideb), contemplando na faixa de 15 a 17 anos, previsto
Educação Infantil e ensinos Fun- para 2016 (Meta 3/PNE). E 94,7%
damental e Médio. Os dados têm risco de descumprir a meta
completos podem ser acessados de elevar, para 85%, a taxa de
no site https://pne.tce.mg.gov.br. matrículas nesta etapa, até ago“Este trabalho buscou demons- ra só atingida por nove cidades.
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15 estudantes do Ensino Médio
acompanharam o debate, enquanto outros protestaram diante do prédio escolar. A diretora
Genecy disse que a participação
dos alunos na reunião foi iniciativa espontânea, após serem avisados, no dia anterior, de que
não haveria aula. A aluna Linda
Oliveira, do 2° ano, criticou a falta de tempo para o planejamento do Dia D, e afirmou que a reunião não serviu para esclarecer
suas dúvidas. E para o colega Davi Cardoso, os próprios professores têm dúvidas, por isso, defendeu palestras, com representantes da Secretaria Estadual da
Educação, em horário de aula.
Também na Capital, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos
não participou do Dia D, mas a
diretora Fernanda Gaieski ressaltou que se deve, principalmente, à organização interna, pois o
retorno às aulas no Julinho ocorreu pouco antes, no dia 31/7. Segundo Fernanda, a escola, em
sua maioria, é contrária à BNCC
do Ensino Médio. Uma das principais críticas se relaciona às
mudanças curriculares. “As disciplinas estão engessadas, e as
matérias necessárias ao pensamento analítico e crítico estão
sendo retiradas”, pontuou.

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE)
tem posição contrária à atual Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)
do Ensino Médio; e elaborou um
modelo de carta, orientando os sindicatos associados para que educadores enviem as críticas ao Ministério da Educação (MEC). Entre as questões, assinala a obrigatoriedade, nos três anos do Ensino
Médio, apenas das disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática.
No RS, o Cpers integra a mobilização e sugere que as escolas promovam discussões próprias sobre
“as reais consequências” da Base.
DOCUMENTO NACIONAL

Contribuições
vão até dia 8/8
“A discussão, a contribuição ou,
até, a contradição fazem parte do
processo democrático, na construção de qualquer política pública. O
Dia D do Ensino Médio foi o início
para as contribuições, por área do
conhecimento. Este processo não
se esgota no Dia D”, afirmou Sônia Rosa, diretora pedagógica da
Secretaria Estadual da Educação.
Para maior participação, as contribuições podem ser feitas até 8/8.
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Sexta-feira e fim de semana
3, 4 e 5 de agosto de 2018

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Geral

Editora: Paula Sória Quedi
geral@jornaldocomercio.com.br

EDUCAÇÃO

dos municípios pode deixar de
Estado está longe de atingir Maioria
cumprir objetivos para o Ensino Médio
metas em Educação Básica
Três quartos das cidades não cumprem exigências previstas para 2016
Igor Natusch
igor@jornaldocomercio.com.br

Apesar de não estar entre os
estados brasileiros em situação
mais grave, o Rio Grande do Sul
ainda fica devendo no atendimento às metas do Plano Nacional de
Educação (PNE) referentes à Educação Infantil e aos ensinos Médio e Fundamental. Quase 77%
dos municípios gaúchos não atendem ao indicador 1A da meta 1 do
Plano, que pede a universalização da pré-escola para a população de quatro e cinco anos – um
padrão que já deveria ter sido
atingido em 2016. O dado consta no Perfil da Educação Pública
do Rio Grande do Sul, divulgado
nesta quinta-feira. O estudo é fruto de um grupo de trabalho que
reúne a Associação de Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) e do Instituto Rui Barbosa, e cruzou dados de diferentes
fontes governamentais.
No que se refere à oferta em
creches, outro elemento presente
na primeira meta do PNE, o Estado também fica devendo. No momento, 150 municípios gaúchos já
disponibilizam vagas para, pelo
menos, 50% de crianças de zero
a três anos, meta estabelecida
para 2024. No entanto, das 347
cidades restantes, 182 correm risco de não atingir o indicador no
prazo previsto, uma vez que apresentam progresso muito pequeno
a cada ano.
“Se alguns municípios mantiverem a atual tendência, não
cumpriremos a meta em 2024,

(51)

(51)

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL
AO ANO (POR ALUNO)
OS QUE MAIS INVESTEM
Cidade

Investimento

Alunos matriculados

Santa Tereza

R$ 34.062,06

36

Floriano Peixoto

R$ 20.757,50

49

Três Arroios

R$ 16.286,52

63

Rolador

R$ 16.201,38

49

Coqueiro Baixo

R$ 16.052,04

36

Cidade

Investimento

Alunos matriculados

Viamão

R$ 520,26

4.380

Pantano Grande

R$ 855,61

365

OS QUE MENOS INVESTEM

Maçambará

R$ 1.479,11

111

Pinheiro Machado

R$ 1.481,57

364

Santana de Boa Vista

R$ 1.751,78

196

FONTE: ESTUDO “PERFIL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL”

nem em 2030 ou 2040. Os bebezinhos que estão nascendo hoje
poderão ser vovôs e vovós sem
verem seus netos com vaga garantida em creches”, argumenta
Cezar Miola, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande
do Sul (TCE-RS) e coordenador do
grupo de trabalho. Segundo ele,
é importante criar um “ambiente
positivo de tensionamento” para
o cumprimento das metas – o que
envolve um aumento da pressão
sobre os agentes públicos responsáveis por isso.
A média de investimento em
Educação Infantil no Estado é de
R$ 6.903,73 anuais por aluno. O
número é superior ao fixado pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

3223.0216 - 99917.0966

3223.0216
- 99917.0966
98115.8665
98115.8665
Rua Rubem
Antônio da Silva 65/403
Jardim Guanabara - Porto Alegre

e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), de pouco
menos de R$ 5,4 mil – mas ainda
está longe da média dos países ligados à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ultrapassa os
R$ 33 mil. A cidade gaúcha que
mais investe, proporcionalmente, é Santa Tereza, enquanto Viamão tem o percentual mais baixo
(ver tabela).
Os dados dão a entender que
não há uma relação direta entre
o investimento feito e os resultados obtidos. A média de recursos dispendidos pelas cidades
que universalizaram o acesso
à primeira escola, por exemplo,
é de R$ 7.522,39 anuais por aluno – apenas um pouco maior do
que as que não alcançaram ainda esse patamar, cuja média é de
R$ 7.230,28. Isso, segundo Miola,
é um indicativo de que há outros
fatores na equação. “Faltam recursos para a educação, sem dúvida alguma. Mas há, também,
uma relação direta com a gestão”, reforça.
Somando os dois indicadores
da meta 1 do PNE, cinco municípios gaúchos geram especial preocupação. Alvorada, Amaral Ferrador, Cerro Branco, Coronel Pilar e
Gramado Xavier têm menos de
50% em vagas para pré-escola e
estão abaixo dos 25% na oferta de
creches. Com exceção de Coronel
Pilar, no Nordeste, todos apresentam índices de investimento por
aluno entre os mais baixos de
todo o Rio Grande do Sul.

No que se refere ao Ensino
Fundamental, os dados apontam
que, nas escolas gaúchas que ofertam a modalidade, não chega a
50% a presença de mecanismos
adequados de acessibilidade a
alunos com mobilidade reduzida.
Além disso, pouco mais de 60%
das instituições dispõe de quadra
esportiva, laboratório de informática e biblioteca. Também nesse
caso, mais investimentos não refletem em melhores instalações, o
que reforça a ideia de problemas
na gerência de recursos.
Em paralelo, 208 municípios
não forneceram dados para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica relativos aos anos
iniciais, enquanto 304 não apresentaram informações quanto aos
anos finais do Fundamental.

Por outro lado, os dados de infraestrutura referentes ao Ensino
Médio são melhores. Mais de 90%
das escolas têm instalações para
informática, sala de professores e
biblioteca, enquanto mais de 80%
contam com áreas para a prática
de esportes. Contudo, dos 497 municípios, apenas 26 conseguiram
universalizar o acesso à escola
para a população de 15 a 17 anos,
previsto na meta 3 do PNE.
No indicador que exige pelo
menos 85% de matrículas entre 15
e 17 anos até 2024, a situação preocupa ainda mais. Apenas nove cidades já chegaram lá – e, das restantes, nada menos que 471 correm
risco de não atingir a meta dentro
do prazo. Os dados podem ser
acessados no site https://pne.tce.
mg.gov.br/.

PATRIMÔNIO

Com limpeza do viaduto da Borges,
área será ocupada por food trucks
Suzy Scarton
suzy@jornaldocomercio.com.br

A retirada de pertences e de
moradores de rua do viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de
Medeiros, no Centro de Porto Alegre, na quarta-feira, foi sucedida
pelo anúncio de que o espaço será
ocupado por food trucks já neste
sábado, das 9h30min às 21h. Segundo a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, a
primeira ação será um teste, mas a
intenção é de que o comércio seja
feito todos os sábados e domingos.
A remoção das barracas foi
solicitada pela Brigada Militar
(BM) ao Departamento Municipal
de Limpeza Urbana (DMLU). Segundo a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), a ação foi executada
sem conhecimento da pasta e sem
a participação da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).
O presidente da Associação Repre-

sentativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha,
Adacir Flores, afirmou que a retirada dos pertences ocorreu sem
maiores transtornos e que havia
poucos moradores de rua no local
na hora da ação. O número de ocupantes das vias já vinha diminuindo nos últimos meses.
Uma mudança de estratégia
na abordagem, que inclui o policiamento fixo nos arredores, com
intuito de coibir o tráfico embaixo
do viaduto, também tem afastado
os moradores de rua, garante o comandante do 9º Batalhão de Brigada Militar, tenente-coronel Rodrigo
Mohr. “Constatamos que as barracas estavam vazias. Ficavam encostadas nas paredes e não eram
para moradia, eram usadas para o
consumo de crack”, explica. A BM
pretende manter o policiamento
reforçado no local, a fim de coibir
tráfico e consumo de drogas, além
de furtos e roubos.
MARCELO G. RIBEIRO/JC

Pertences de moradores de rua foram retirados do local na quarta-feira
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O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, recebeu na tarde desta
quarta-feira (21) o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil – Atricon, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e o
conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Cezar Miola, que
também coordena o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui
Barbosa.
A visita de caráter institucional que abordou temas comuns às
instituições, além de parcerias para a área de educação.
“São temas de enorme relevância para toda a sociedade e a OAB, como
voz constitucional do cidadão, tem satisfação em poder contribuir,
especialmente quando falamos de algo tão importante, como a educação”, afirmou Lamachia.
“Tivemos a oportunidade de entregar ao presidente Lamachia nosso plano de gestão e um livro sobre uma de nossas principais ferramentas que é o
Marco de Medição de Desempenho – MMD. Tratamos também da PEC 22/2017, que tramita no Senado, e propõe criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Conta”, afirmou Fábio Nogueira.
A PEC amplia a participação da área técnica na composição dos Tribunais de Contas, torna mais rígidos os critérios de investidura aos cargos de
conselheiros e ministros do TCU, além de regrar quarentenas e fixar limitadores de acesso para condenados em segunda instância, em similaridade
à Lei da Ficha Limpa.
Cezar Miola apresentou uma proposta de parceria entre a OAB e a Atricon e o Instituto Rui Barbosa para juntos realizarem uma campanha de
aproximação dos Tribunais de Contas ao Plano Nacional de Educação (PNE).
Atualmente o Brasil possui aproximadamente 2 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, conforme a PNAD Contínua
(2017). Já na faixa de zero a 3 anos, há cerca de 8 milhões de crianças não atendidas em creches.
“Nosso entendimento é de que é preciso buscar a concretização daqueles dispositivos da Constituição que dizem a educação é dever do Estado, da
sociedade da família. Criança e adolescente devem ser tratados como prioridade. Portanto, resolvemos procurar organizações da sociedade, com
representatividade e legitimidade possam, com suas forças, ajudar neste processo”, explicou Miola.
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Amostra de matérias publicadas pela imprensa

Fonte: Zero Hora / Carolina Bahia / 06 de março de 2019.

Fonte: Correio do Povo / Taline Oppitz / 06 de março de 2019

Fonte: Guia da partida Grêmio e Santos / 28 de abril de 2019
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Fonte: Correio do Povo / 05 de abril de 2019.

Fonte: site GauchaZH / 26 de abril de 2019

87

Fonte: Correio do Povo / Taline Oppitz / 18 de maio de 2019.

Fonte: Correio do Povo / 12 de maio de 2019.

Fonte: Site Gauchazh / 14 de junho de 2019
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Fonte: Jornal Metro / 25 de julho de 2019.

Fonte: Zero Hora / 25 de julho de 2019.

Fonte: Correio do Povo / Taline Oppitz / 26 de julho de 2019.
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Fonte: Zero Hora / 27 de julho de 2009
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Fonte: Correio do Povo / 26 de julho de 2019.

Fonte: Correio do Povo / 27 de julho de 2019.

Fonte: Zero Hora / Rosane de Oliveira / 07 de agosto de 2019.

91

Fonte: Zero Hora / 30 de agosto de 2019.

Fonte: Gazeta do Sul / 27 de agosto de 2019.
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Fonte: Jornal Correio do Povo / 29 de setembro de 2019.

Fonte: Jornal Correio do Povo / 29 de setembro de 2019.
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Fonte: Zero hora / Rosane de Oliveira / 23 de setembro de 2019.

Fonte: Jornal NH / 04 de outubro de 2019.

Jornal VS / 04 de outubro de 2019.
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Fonte: Jornal VS / 04 de outubro de 2019.

Fonte: Correio de Gravataí / 05 de novembro de 2019.
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Fonte: Zero Hora / Rosane de Oliveira / 26 de outubro de 2019.
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ENSINO

Editora: Maria José Vasconcelos
Editora assistente: Vera Nunes

Enem: 53 candidatos têm
2020
nota máxima na Redação
Inep divulgou ontem os resultados individuais do Exame Nacional do
Ensino Médio, e revelou que 143.736 participantes zeraram a prova
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), divulgou ontem os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de
2019 (Enem), realizado por 3,9
milhões de candidatos. As médias gerais das quatro áreas exigidas no exame foram: 523,1, para Matemática e suas Tecnologias; 520,9, Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias; 508, para
Ciências Humanas e suas Tecnologias; e 477,8, para Ciências da
Natureza e suas Tecnologias.

O

NOTA MÁXIMA. Na Redação,
53 participantes obtiveram a nota máxima (1.000) e 143.736 tiraram a mínima (zero). Os maiores motivos observados para a
nota zero foram: redações em
branco (56.945), fuga ao tema
(40.624) e cópia do texto motivador (23.265). A nota média das
redações ficou em 592,9; e as notas 1.000 são de: Alagoas (2); Ba-
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USO DA NOTA
As notas individuais estão na
Página do Participante (enem.
inep.gov.br/participante/#!).
n O aluno deverá informar o
CPF e a senha cadastrada.
n É possível, ainda, visualizar
o número de inscrição, que é
imprescindível para ingressar
no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (ProUni).
n A nota do Enem ainda pode
ser usada para obter financiamento, via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); ingressar em instituições de Ensino
Superior; e, até, estudar em instituições parceiras, em Portugal.
n

hia (1); Ceará (6); Distrito Federal (2); Espírito Santo (1); Goiás
(4); Maranhão (1); Mato Grosso
do Sul (1); Minas Gerais (13); Paraíba (1); Pará (2); Pernambuco
(1); Piauí (2); Rio Grande do Norte (3); Rio Grande do Sul (3);

Rio de Janeiro (6); e São Paulo (4).
Para os “treineiros”, aqueles
que não concluíram o Ensino
Médio em 2019, as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da Redação.
“O Enem foi um sucesso, no sentido em que tudo correu dentro
do planejado, dentro do cronograma. Nós não tivemos surpresa. A prova foi muito bem recebida pela comunidade acadêmica,
pelos participantes. O tema da
Redação foi inesperado, mas
bem aceito pela sociedade. A
acessibilidade ao cinema foi considerada uma discussão importante”, considerou Alexandre Lopes, presidente do Inep.
AUSENTES. O número de inscritos que não compareceram às
provas foi de 1.160.151, correspondendo a 22,77% dos inscritos. Destes, 67,28% tiveram direito
à isenção da taxa de inscrição e
32,72% eram pagantes. Até então, o menor índice de ausentes
tinha sido 24,53% (em 2018).

CORREIO DO POVO

ENSINO

ENSINO

Editora: Maria José Vasconcelos

TRIBUNAIS
DE CONTAS
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Vera Nunes
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Comitê apoia a construção do novo Fundeb
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Em quase 30 anos de
atuação no Tribunal
de Contas (TCE)
gaúcho, Cezar Miola
já acompanhou ou
acompanha, de
diferentes ângulos, o
desempenho de oito
governadores e de
milhares de prefeitos.
Ele é conselheiro
desde 2008 e, de
2011 a 2015,
presidiu o
Tribunal. Miola falou
com o +Domingo a
respeito dos desafios
impostos pela
pandemia na
fiscalização dos
gastos públicos
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GASTOS
PÚBLICOS
E A CRISE

CEZAR MIOLA
POR FLAVIA BEMFICA
Após solicitação da AdvocaciaGeral da União, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou
o governo a criar despesas para
enfrentar a pandemia sem apontar a origem das receitas. O que
vale também para Estados e municípios. A decisão é acertada?
O ministro analisou dispositivos da
Lei de Responsabilidade Fiscal e da
Lei de Diretrizes Orçamentárias que determinam a indicação obrigatória da
fonte de custeio para qualquer aumento de despesas. Trata-se de um princípio importante, nas situações de normalidade, para se evitar o desequilíbrio
nas contas e reforçar a importância do
planejamento e da transparência. Para
mim, está claro que essa legislação deverá ser aperfeiçoada, uma vez que, como ressaltou o relator, não foi capaz
de prever o cenário tenebroso vivido hoje. Precisamos de uma legislação que,
mesmo com rigor fiscal, permita ao Estado proteger o bem maior, a vida de
seus cidadãos. Para conceder a medida
cautelar, o relator considerou que a
pandemia representa uma condição imprevisível e de consequências graves,
que, afetará, drasticamente, a execução orçamentária. Baseado na Constituição, o ministro avaliou que assegurar o bem-estar da sociedade, a saúde
e a dignidade da pessoa humana deve
estar à frente de normas fiscais elaboradas para situações de normalidade.
O relator também deixa claro que sua
decisão não significa abandonar a prudência fiscal, mas sim permitir gastos
destinados à proteção das pessoas.
É possível projetar o impacto desta decisão a médio prazo?
O primeiro impacto será o aumento
do endividamento público, como já
avaliado por José Roberto Afonso,
um dos pais da LRF. Segundo ele, primeiro é preciso vencer a guerra e so-

breviver para depois discutir como pagar a dívida. O fato é que, resolvido esse
embate contra o vírus, haverá aumento
dos contingenciamentos, queda nos investimentos e, na medida de possível, redução de despesas correntes, como a de
pessoal. Mas deverá ser também analisada a possibilidade de aumento da receita, com ação efetiva do poder público e
maior fiscalização. É urgente ainda fazer ampla revisão das desonerações fiscais, precisamos conhecer a sua real dimensão e quem se beneficia delas.
Como se dá a atuação do TCE a partir
desta mudança? Como fiscalizar governos em tempos de pandemia?
Nesta situação de crise, o poder público tem sido pressionado, a partir de diferentes fontes, a agir. Considero importante que os Tribunais possam contribuir
exercendo uma ação pedagógica e preventiva. Nesse sentido, por exemplo, o TCERS e a Famurs lançaram uma cartilha de
orientações ao administrador, abordando
temas sensíveis, como a própria LRF. Há
outras iniciativas no país, como a criação
do Plano Especial de Acompanhamento
das Ações de Combate à Covid-19 no âmbito do TCU e uma resolução conjunta
dos tribunais nos Estados que lista diretrizes e recomendações a respeito de medidas que possam ser adotadas pelas Cortes em relação a iniciativas do poder público relacionadas ao coronavírus.
É possível garantir, no RS, que Estado e municípios não se utilizem desta mudança para aumentar despesas
de forma descontrolada ou que efetuem despesas não relacionadas ao
coronavírus?
Apesar do arcabouço jurídico existente,
da atuação das instituições de controle e
do olhar da imprensa e da sociedade, não
é possível garantir que toda ação ou omissão do administrador público será conforme a lei mesmo em situações de normali-

dade. Temos de trabalhar com o que é
possível, ainda mais nos tempos difíceis
em que vivemos hoje. Nessa linha, é importante que os administradores públicos,
com a elevadíssima responsabilidade que
lhes recai nestas horas, se acautelem, adotando as medidas em defesa da boa e correta aplicação dos recursos do Tesouro, o
que inclui a busca dos melhores preços e
condições, adotando boas práticas e dando radical transparência aos seus atos.

nológicos, de infraestrutura, de pessoal, etc.). Após, certamente haverá espaço para debate sobre as medidas
que deverão ser adotadas visando à recuperação da economia. Certamente,
o Brasil não estará sozinho nessa jornada. Quanto ao último questionamento, entendo que não há dicotomia entre “contas ajustadas” e o “papel do
Estado de preservação e garantia de
direitos de todos os seus cidadãos”.

Os governos vão poder adotar regras
mais flexíveis não só na saúde, mas
também na cobertura da população
mais desassistida, na proteção do
mercado de trabalho e no socorro a
empresas. O senhor entende que o
governo gaúcho e os municípios do
RS de forma geral têm condições de
efetuar gastos mais elevados nestas
outras áreas?
Avalio que essa “adoção de regras
mais flexíveis” deverá ser analisada caso
a caso. Não é possível emitir um juízo de
valor com base em fatos hipotéticos, sem
definir o objeto e a extensão dessa “relativização”. As condições econômicas de cada município devem ser considerada individualmente. Vale ressaltar que a flexibilização de normas se justifica apenas quando as regras mais rígidas ameaçam o
bem comum.

Há grande discussão sobre como e
com quem os governos devem
priorizar seus gastos durante a
pandemia. Para o senhor, o que os
gastos devem priorizar?
O foco, no momento, é a saúde e a
vida. Deparamo-nos com um antigo subfinanciamento na política pública da saúde, que, espera-se, será repensado depois dessa crise sem precedentes.
Exemplo disso, é o fato de que, há aproximadamente 18 anos, os valores previstos na tabela de procedimentos e
consultas do Sistema Único de Saúde
não sofrem reajuste. A propósito, quiçá
venhamos a tomar consciência de que
a defesa do SUS significa zelar pelo
bem da sociedade. Ninguém estará protegido enquanto todos não estiverem.
Essa tutela é um papel do Estado, devidamente dotado com os recursos e demais meios necessários. Afinal, não é
do mesmo Estado que agora esperamos e cobramos respostas? O SUS é
um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, podendo se revelar, na minha opinião, o diferencial do Brasil no enfrentamento da
pandemia, especialmente quando comparado a países como os Estados Unidos, o mais recente epicentro da doença. Merece, portanto, ser priorizado na
destinação dos recursos públicos, o que
também significará valorizar o notável
trabalho realizado por seus profissionais e pelas unidades de atendimento.

O debate sobre os gastos possíveis
deve se estender por muito tempo
após o coronavírus. Além dos limites
da LRF, conceitos que ganharam destaque nos últimos anos, como teto de
gastos e ajuste fiscal deverão ser repensados? É possível alcançar um
equilíbrio entre contas ajustadas e o
próprio papel do Estado, de preservação e garantia de direitos de todos
os seus cidadãos?
O foco, no momento, é administrar a
crise e buscar as melhores soluções com
os recursos disponíveis (financeiros, tec-
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Estados buscam solução
para manter o ano letivo
Conselho Nacional de Educação emitiu nota defendendo ações como o
ensino remoto. No RS, governador descartou retorno imediato às aulas
Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed) divulgou
uma nota pública, na
última segunda-feira, (20/4), em
que reitera o trabalho para encontrar soluções que permitam
a manutenção do período letivo
em tempos de isolamento social
em função da pandemia da Covid-19. Segundo a nota, o Consed segue defendendo o isolamento social, por determinação
dos governos estaduais e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Enquanto
isto, procura ações “como oferecimento de ensino remoto e um
planejamento do retorno às aulas presenciais que possa mitigar as perdas e para garantir a
aprendizagem de nossos estudantes”. O conselho diz não ter
apoio do MEC neste sentido.
A entidade representativa
das secretarias estaduais de
Educação reforça ainda a necessidade de um ajuste no cronograma da edição do Exame Na-

O

publicação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em
sua rede social. No último domingo (19/4), ele disse que o
ano não está perdido e que os
governadores devem planejar o
retorno às aulas.

CRONOGRAMA
O decreto do governo estadual (n° 55.118) suspendeu as
aulas presenciais em todo o RS
por 15 dias, a partir de 19/3.
n No dia 31/3, o governo determinou a prorrogação da suspensão das aulas na rede estadual até o dia 30 deste mês.
n Algumas universidades como Ufrgs e PUCRS seguem
sem aulas presenciais até esta
data. Mas há instituições que
já anunciaram a extensão do
período de isolamento social,
como a UFSM, (até 15/5) e a
UFFS-Erechim (até 3/5)
n

cional do Ensino Médio (Enem)
deste ano. “Entendemos também ser fundamental o adiamento das datas das provas do
Enem, para que não sejam ampliadas ainda mais as desigualdades educacionais em nosso
país”, reforça o documento.
A nota do Consed responde à

CALENDÁRIO GAÚCHO. Em
transmissão diária ao vivo, ontem, quando apresentou um primeiro modelo do distanciamento
social controlado, que deve ser
adotado no RS a partir de maio,
o governador Eduardo Leite descartou o retorno imediato às aulas, e afirmou que a educação
será um dos grandes temas que
receberão atenção nessa etapa
do distanciamento programado,
ao lado de varejo, construção, indústria/agricultura, eventos e
serviços essenciais. Na sua apresentação, o governador explicou
as diretrizes e ressaltou que o
modelo não corresponde a uma
flexibilização aleatória, a uma
abertura desordenada ou a uma
volta à normalidade.
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Entidades lançam proposta de ação conjunta

Editora assistente: Vera Nunes

ensino@correiodopovo.com.br

O Instituto Rui Barbosa, por iniciativas que o projeto preten- dente do CTE-IRB, Cezar Miola,
meio do seu Comitê Técnico da de estimular, estão o monitora- é preciso, portanto, utilizar
Educação (CTE-IRB), e o Inter- mento efetivo da utilização dos meios mais democráticos para
disciplinaridade e Evidências no recursos financeiros voltados à contemplar crianças e jovens de
Debate Educacional (Iede) lança- educação, a distribuição de ali- todos os contextos sociais e ecoram, na última segunda-feira mentação escolar e o planeja- nômicos. “Consideramos que,
GILDA KARLINSKI / URI SANTO ÂNGELO / CP
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LEI E SUGESTÕES

Educação busca
transparência
MARIA JOSÉ VASCONCELOS

104

o consultar portais de transparência das capitais do país, técnicos dos Tribunais de Contas
(TCs) constataram insuficiência
de informações relativas à maneira como
entes da federação gerenciam questões
relacionadas à educação, especialmente
nesse período de emergência em saúde,
pela Covid-19, quando várias iniciativas
foram adotadas para a oferta de ensino
remoto, como medida de prevenção e segurança. A busca amostral, realizada pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), percorreu ambientes virtuais específicos dos governos
para explicitar dados públicos ou, ainda,
aqueles especialmente criados para revelar procedimentos administrativo-financeiros nesse período de pandemia.
O levantamento recente, com dados do
final de maio, procurou verificar a relação do ente federado com questões como
quadro de pessoal, apoio para desenvolver atividades e acompanhamento/monitoramento no âmbito educacional, registros
e controles letivos, tratamento relativo a
contratações temporárias, serviços de merenda ou transporte escolar. O foco foi
apurar se estão evidentes à sociedade
ações relativas a tratamento e procedimentos dispensados, iniciativas tecnológicas, alternativas, critérios ou plataformas utilizadas. A partir desse estudo foram verificados casos de déficits na divulgação de programas e propostas visando
à redução dos prejuízos à educação de
crianças e jovens durante esse período
de distanciamento social, sendo que, em
diversos sites, as informações não foram
encontradas de forma organizada e de
fácil acesso ou, em outros casos, houve a
criação de área específica no portal da
transparência para informes relacionados à pandemia sem, no entanto, constarem dados referentes à educação.
O conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado (TCE-RS) e presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto
Rui Barbosa (CTE-IRB), dos TCs do país,
Cezar Miola, explica que o comitê tem caráter indutor junto aos Tribunais de Contas, não fixando diretrizes, mas atuando
de forma colaborativa na política pública
da educação. Durante a pandemia, revela
que foram desenvolvidas várias iniciativas (como nota técnica sobre o período
de afastamento, impactos ou distribuição
de merenda), que mobilizam vários TCs
na construção de soluções nesse espaço de
diálogo e, em paralelo, observando e verificando, em sites e portais, a transparência
nas iniciativas e gerenciamento da Educação. Diante dessa situação, o CTE-IRB
produziu uma série de orientações e recomendações para subsidiar a fiscalização
dos Tribunais de Contas brasileiros e gestores públicos visando estimular a transparência nos portais quanto às ações adotadas durante o período de suspensão de
aulas e à retomada gradual das atividades presenciais nas escolas, para que

A

possam identificar com clareza e cobrar
o que o CTE entende como relevante, como financiamento da educação, conteúdos pedagógicos, projeção de retomada
das aulas, entre outros, permitindo a legal e necessária transparência que permita ao cidadão e à sociedade acompanhar
os procedimentos da administração pública no setor educacional (ver box).
O trabalho do CTE-IRB na verificação
de quesitos educacionais nos portais de
transparência do país se volta a identificar e disseminar boas propostas, bem como a apoiar iniciativas, intermediar e ou
buscar alternativas e controle no setor.
Miola considera que, entre as possibilidades para promover o ensino remoto, o rádio poderia ser mais bem utilizado, já
que além do baixo custo e de ser um equipamento acessível à população, cobre todo o território nacional, que possui mais
de 9 mil emissoras, a maioria comunitária e educativa. Também reforça que, entre as proposições educativas nesse período, é importante manter o vínculo das
crianças e famílias com as escolas, a divulgação das informações sobre os planos de ação e as estratégias de governo
para o retorno gradual dos estudantes às
salas de aula, incluindo mecanismos de
busca ativa, protocolos e recomendações
relativos aos cuidados sanitários e de higiene, exigidos pelos órgãos de saúde,
bem como sobre as orientações emitidas
por conselhos ou comitês especializados.
Acrescenta a necessidade de dados sobre
ações previstas para avaliação diagnóstica, nivelamento das turmas e alunos e recuperação da aprendizagem, além das iniciativas com o objetivo de mitigar a defasagem de aprendizado gerada pelas dificuldades de acesso dos alunos em situação de maior vulnerabilidade ao conteúdo oferecido a distância, ou ações de acolhimento, a fim de minimizar os efeitos
psicológicos decorrentes do isolamento.
NATALIA MACIEL / TCE-RS / CP MEMÓRIA
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Lei de Acesso à Informação
n O artigo 3° da Lei determina aos
entes públicos: observância da
publicidade, como preceito geral,
e do sigilo, como exceção; divulgação de informes de interesse público, independentemente de solicitações; uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia
da informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e
desenvolvimento do controle social da administração pública.
Orientação para informe de dados
n Pessoal: Apoio à saúde de profissionais da educação; concursos
novos e em andamento; contratações temporárias, convocações,
alterações em jornadas de trabalho e afastamentos pela Covid-19.
n Orçamentos: Uso de recursos
nesse período; convênios, parcerias ou acordos diretos ou indiretos ligados a atividades escolares.
n Alimentação Escolar: Medidas
adotadas, como distribuição de
alimentos a pais de alunos, uso de
vouchers, critérios para entrega,
beneficiados e monitoramento.
n Conteúdos Pedagógicos: Estratégias para a entrega de conteúdos
aos alunos, ferramentas, acesso
ou periodicidade de oferta.
n Acompanhamento Pedagógico:
Dados sobre atividades não presenciais nas redes de ensino, medidas de acompanhamento e manutenção do vínculo aluno-escola.
n Canais de Comunicação: Criação
de meios específicos para interação entre profissionais das redes
de ensino, gestores e pais de alunos e ampla divulgação dos canais
disponíveis à população.
n Formação Profissional: Ações de
orientação e capacitação dos profissionais de ensino, docentes e
equipes de gestão e coordenação
pedagógica, voltadas à realização
das atividades educacionais durante o fechamento das escolas.
n Ações Intersetoriais: Explicitação
de ações de atendimento a alunos
e famílias, nas áreas de saúde e assistência social; estratégias de articulação e cooperação entre diversos Poderes, órgãos e instâncias.
n Gestão Democrática: Participação de comunidade escolar e conselhos em decisões, ações, calendários e materiais didáticos, na fase
de isolamento e volta presencial.
n Retomada Presencial: Informes
sobre planos e estratégias de governo para o retorno gradual às
salas de aula; mecanismos de busca ativa e protocolos especializados; ações, acolhimento, recuperação e avaliação da aprendizagem.

Cezar Miola, presidente
do CTE-IRB, revela que o
estudo busca estimular
a transparência,
permitindo amplo acesso,
controle social e
fiscalização dos
Tribunais de Contas do
país sobre questões
educacionais

ProUni abrirá inscrições
para as 167.789 bolsas
Programa Universidade para Todos inscreve, entre 14 e 17 de julho,
candidatos a bolsas parciais ou integrais no Ensino Superior privado
COLLEGEDEGREES360 / VISUALHUNT / CP

omeçam amanhã, e seguem até sexta-feira
(17/7), as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que
vai oferecer 167.789 bolsas, em
1.061 instituições privadas de
Ensino Superior no país.
A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) informa que
são disponibilizadas 60.551 bolsas integrais (cobrem 100% do
valor das mensalidades) e
107.229 bolsas parciais (50%).
As bolsas variam de acordo com
a renda dos candidatos. Conforme
a Sesu, já é possível fazer consultas sobre a oferta de bolsas,
por estado, no portal do ProUni
(http://prouniportal.mec.gov.br).
O ProUni, que foi criado em
2004, tem o objetivo aumentar a
quantidade de estudantes brasileiros de baixa renda no Ensino
Superior. Nesta edição, que é o
segundo processo seletivo do
ProUni de 2020, o resultado da
busca pelas 167.780 bolsas ofertadas no país terá a 1ª chamada
divulgada no dia 21/7. No entan-
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Acadêmicos já podem consultar a oferta de bolsas no portal do ProUni

to, o Programa tem, ainda, outras duas oportunidades (em 2ª
chamada e lista de espera) para
os candidatos concorrerem às
bolsas de estudo. O cronograma
completo também está explicitado no portal do ProUni.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal,
por pessoa, de até 1,5 salário
mínimo.DO
E POVO
para as bolsas parCORREIO
ciais, a renda familiar bruta
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mensal é de até 3 salários mínimos por pessoa. O candidato
também precisa ter realizado o
último Enem; e deve alcançar,
no mínimo, 450 pontos de média
nas notas. Além disso, não pode
ter tirado zero na Redação.
Os quatro estados com maior
oferta de bolsas, em geral, são,
nessa ordem: São Paulo, Bahia,
Minas Gerais e Paraná. O RS
oferece um total de 9.544 bolsas
(4.322, integrais; e 5.222, parciais).
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se antecipa e
rá discutido hoje

pelo prosseguimento ou arquivamento
o de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior

no Plenário da Câmara.
ezan e seus procuradores
autorizados a participar.
ão é pública, mas em funa pandemia poderá ser
anhada pela Internet. Viimples por 2 a 1 já o sufipara o prosseguimento.
entrevista ao “Rio Grancord”, o vereador Hamilssmeier lembrou que fo1 votos a 4 na Câmara pao processo fosse admitipartir daí, a Comissão poliar as denúncias levantaemitir seu parecer final e
votação em plenário”, inu o presidente da Comisocessante.
o processo de impeachcontinuar, os 36 vereado-

res deverão analisar documentos e depoimentos das testemunhas apontadas pela defesa.
Dois terços, ou seja, 24 deles,
precisam votar a favor de uma
das denúncias para que Marchezan perca o cargo.
“Para aqueles vereadores
que não sabem o que votaram,
talvez esta seja uma oportunidade de aprender”, disse Marchezan, em vídeo recente nas suas
redes sociais, sobre o processo.
Segundo o secretário judiciário do TRE, Rogério de Vargas,
o prefeito pode concorrer à reeleição no período. O primeiro
turno, em 15 de novembro,
acontece quatro dias depois do
prazo final para o resultado do
impeachment.

ializa Derly e anuncia vice
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Decisão fica para a próxima semana
auteloso, o governador Eduardo Leite (PSDB) não irá tomar nova decisão em relação à sugestão de cronograma de retomada
das aulas presenciais antes de nova reunião com a Famurs, secretários e representantes das 27 associações regionais, marcada para a próxima terça-feira. Havia expectativa, que acabou frustrada, de
que um anúncio poderia ocorrer ainda ontem. “É evidente que o governo não fará qualquer movimento que coloque os alunos em risco.
Estou mantendo conversas com o comitê científico e, na semana que
vem, faremos com os prefeitos projeção de perspectiva de datas das
retomadas do ensino”, disse Leite, durante a live de ontem. O secretário
da Educação, Faisal Karam, reforçou que mesmo com a tomada de decisão pelo Executivo, o retorno será optativo, ficando nas mãos dos pais.
Enquanto isto, o sistema híbrido, apesar dos atrasos e fragilidades, segue como uma das principais apostas do Piratini. O tema, aliás, escancarou o abismo entre as redes pública e privada. Apenas ontem o governo conseguiu disponibilizar Internet para alunos e professores do Estado. O desafio imposto pela educação, durante e nas projeções pós pandemia, tem mobilizado diversas instâncias e setores. Hoje, às 14h30min, será divulgado estudo sobre o planejamento para o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas. O trabalho é coordenado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede). O levantamento aponta que a maioria das redes de ensino prevê a realização de
avaliações do aprendizado dos alunos. Há, no entanto, diversos aspectos que geram dúvidas. Entre eles, se a avaliação será única ou organizada por cada escola, quem serão os responsáveis pela elaboração das
avaliações e quais serão as séries e os componentes curriculares submetidos às análises. Também são abordados os protocolos sanitários,
ações para lidar com o impacto emocional causado pela pandemia e o
enfrentamento
à evasão escolar. A pesquisa
qualitativa
SEXTA-FEIRA,
28 deenvolveu
agosto de20
2020 | 3
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O estudo que será divulgado hoje é uma continuidade do projeto
“A Educação Não Pode Esperar”, lançado em junho, e que trouxe um
panorama das ações de 249 redes de ensino durante a pandemia. “A
intenção é compartilhar casos reais, que mostram os pontos fortes
de cada rede de ensino e os aspectos em que encontram mais dificuldades para avançar”, disse o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola.

se antecipa e
Comissão se antecipa e
erá discutido hoje parecer será discutido hoj

o ocorreu em encontro entre as lideranças do partido no Estado

Relatório sobre reforma será divulgado

Com o avanço dos debates e articulações sobre a Reforma Tributá-

ria, o relator da Subcomissão sobre o tema na Assembleia, Giuseppe
tudo o que temos para cumprir
deias e as pessoas.
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total, mais de 30
entidades de diversos
setorespelo
que serão
impactados
para
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blicanos e Marchezan
deputado federal,Júnior
Carpaterna.
pai Alegre
foi poli- Nelson
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rio será a reflexão sobre os principais apontamentos das associações,
il e morreu em virtude de los Gomes enalteceu a participafederações e sindicatos, bem como de economistas, advogados tributailigência, trabalhando pa- ção do partido nas eleições. Os
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Fiscalização do
ensino tem apoio
MARIA JOSÉ VASCONCELOS

Nota Técnica do
CTE-IRB, contendo
recomendações e
sugestões, visa
auxiliar os Tribunais
de Contas do país
em relação ao
acompanhamento e
controle das ações
dos entes públicos,
em questões como
a disponibilização
e a oferta de
alimentação escolar,
atividades remotas,
transparência das
ações, retorno às
aulas presenciais e
acolhimento dos
alunos e familiares

MIRIAN VEADRIGO BOSCHETTI / ESPECIAL / CP

Medidas de higiene
estão entre os quesitos
de controle escolar
a serem verificados
pelos Tribunais
de Contas

om o objetivo de definir parâmetros claros e comuns para o acompanhamento e a fiscalização das
ações desenvolvidas pelos entes
públicos em relação à garantia de ensino
e aprendizagem – que traz especificidades nesse quadro pandêmico –, o Comitê
Técnico da Educação do Instituto Rui
Barbosa (CTE-IRB) emitiu a Nota Técnica (NT) n° 06/2020, com recomendações e
sugestões aos Tribunais de Contas brasileiros. O documento norteador aborda,
fundamentalmente, aspectos relacionados ao fornecimento de alimentação escolar, à oferta de atividades remotas, à
transparência das ações na área educacional, ao preparo para o retorno às aulas presenciais e ao acolhimento psicológico dos estudantes e familiares, totalizando a verificação de 67 quesitos (box).
O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola,
explica que a NT considera a relevância
da matéria e os possíveis retrocessos no
processo educacional, sobretudo na
aprendizagem dos alunos e em cenários
de prorrogação do período de suspensão
das atividades escolares presenciais. Ele
destaca que o acompanhamento das
ações de forma concomitante tem caráter
preventivo e estimula os gestores a adotarem providências visando à redução dos
impactos negativos causados pelas providências necessárias ao enfrentamento da
Covid-19. Entre os itens da NT, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) detalha que devem ser alvo de
atenção e controle questões como medidas sanitárias a serem implementadas
para garantir a segurança dos alunos,
professores e funcionários nos estabeleci-

C

mentos de ensino e no transporte estudantil; ações para mitigar o impacto emocional da comunidade escolar; providências na área pedagógica; ferramentas de
comunicação para informar o público; e
planejamento para atender alunos que
migram da rede privada para a pública.
O CTE-IRB também recomenda que,
além das ações de fiscalização, os Tribunais de Contas propiciem espaços dialógicos e de articulação com poderes, órgãos, entidades, conselhos, organizações
da sociedade civil, famílias e estudantes,
com o propósito de adotar medidas preventivas e construir ambientes de segurança jurídica nesta nova conjuntura.
CONTEXTO
Para a elaboração da NT 06/2020, do
CTE-IRB, foram consideradas questões
como crise decorrente da pandemia e necessidade de enfrentamento de problemas resultantes; consolidação de posicionamentos acerca de questões educacionais; entendimento de que a colaboração
dos agentes públicos, inclusive dos responsáveis pelos controles externo e interno, pode trazer resultados positivos na
superação de desafios ou em redução de
danos, especialmente a alunos em situação
de vulnerabilidade; intenção de definir diretrizes que possam ser adotadas pelos
Tribunais de Contas, de modo colaborativo
com poderes e órgãos, para minimizar efeitos decorrentes da Covid-19; relevância
da matéria e necessidade apoiar o processo educacional, sobretudo na aprendizagem dos alunos e com a perspectiva de
prorrogação da oferta de ensino remoto.

NOTA TÉCNICA
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ras/aula legais cumpridas.
será publicado nesta semana.
Em recente enquete junto à
O secretário municipal de
Educação, Aristeu Ismailow, in- comunidade escolar municipal,
formou que o ano letivo será sobre o retorno das aulas precumprido e as atividades remo- senciais, entre outras questões,
tas validadas. Segundo ele, o 91% dos pais de alunos da Eduassunto foi discutido com se- cação Infantil responderam
cretarias de Educação e Saú- que não levariam o filho para
de, COE Municipal e Comitê de a escola se o reinício fosse no
Enfrentamento ao coronavírus; último trimestre deste ano; e
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rem possam seguir com atides domiciliares. O diretor
s Rückert revela que o Coléonfeccionou e distribuiu carcom orientações e protocoa nova rotina escolar. E exque, entre outras ações, esse
meço envolve acolhida espeatividades ao ar livre, remade turmas e salas, intensa
nização e uso de máscaras.
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nhas que correm o risco concreto de não serem cumpridas, como as de aberturas totais do comércio, caso de Porto Alegre,
onde o prefeito eleito Sebastião
Melo (MDB) fez essa promessa.
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Reforço da educaçãopolitica@correiodopovo.com.br
na pandemia

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) emitiu nota técnica orientando os tribunais
de contas a recomendarem aos executivos e legislativos
que contemplem em seus orçamentos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino no contexto da pandemia. Segundo o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, os legislativos estão em fase de apreciação dos
oloca em xequeApromessas
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Reforço da educação na pandemia

R

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) emitiu nota técnica orientando os tribunais
de contas a recomendarem aos executivos e legislativos
que contemplem em seus orçamentos recursos destinados à manutenção
e desenvolvimento do ensino no contaline@correiodopovo.com.br
texto da pandemia. Segundo o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, os legislativos estão em fase de apreciação dos
projetos relativos ao orçamento de 2021 e ainda há tempo hábil para contemplar as necessidades na educação.
Entre as recomendações, estão a previsão de recursos
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CORONAVÍRUS (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/COTIDIANO/CORONAVIRUS)

Cerca de 4 milhões abandonaram estudos na
pandemia, diz pesquisa
Taxa de abandono é de 10,8% no ensino médio e 16,3% no superior, segundo
levantamento Datafolha a pedido do C6 Bank
22.jan.2021 às 10h00

Paulo Saldaña (https://www1.folha.uol.com.br/autores/paulo-saldana.shtml)
Em 2020, ano marcado pelo novo coronavírus
(https://arte.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/aceleracao-covid-no-brasil/), quarentena e interrupção
de aulas presenciais, 8,4% dos estudantes com idade entre 6 e 34 anos
matriculados antes da pandemia informaram que abandonaram a escola.
BRASÍLIA

O percentual representa cerca de 4 milhões de alunos, montante superior ao
da população do Uruguai.
Questões financeiras e falta de acesso a aulas remotas estão entre os
principais motivos do abandono e o problema é maior entre os mais pobres.
As informações são de pesquisa do Instituto Datafolha, sob encomenda do C6
Bank, e obtida pela Folha.
Essa é a primeira sondagem que mostra o impacto da pandemia na
permanência de estudantes em escolas e faculdades. A divulgação das
estatísticas oficiais ainda leva mais tempo.
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O Datafolha realizou 1.670 entrevistas, por telefone (com estudantes ou
responsáveis), entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro. A margem de
erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e os resultados têm
confiabilidade de 95%.
O pior índice de abandono é registrado entre os que estavam matriculados no
ensino superior, com taxa de 16,3%.
PUBLICIDADE

Conheça o Fiat Mobi Trekking
Fiat - Sponsored

Saiba mais

Na educação básica (https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/10/foco-de-bolsonaro-apoio-a-educacaobasica-e-profissional-sofre-esvaziamento-no-mec.shtml),

10,8% dos estudantes do ensino médio
informaram ter largado os estudos, e o percentual ficou em 4,6% no
fundamental.
As taxas são bastante superiores aos índices oficiais de abandono registrados
na educação básica do Brasil, que, por sua vez, já são altos. Em 2019, ano do
último dado oficial disponível, o índice médio no ensino fundamental foi 1,2%
e, no ensino médio, de 4,8%.
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O país acumula 26,9 milhões matrículas (https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/caino ensino fundamental e 7,5
milhões no médio, segundo os dados do MEC (Ministério da Educação). São

numero-de-alunos-de-tempo-integral-no-ensino-fundamental-em-2018.shtml)

8,6 milhões de matrículas (https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/10/mais-da-metade-dos-alunos-delicenciaturas-do-pais-estao-em-cursos-a-distancia.shtml) de

nível superior.

A amostra da pesquisa do Datafolha guarda relação com a realidade
educacional brasileira. Mais de 80% dos estudantes dos ensinos fundamental e
médio eram de escolas públicas e, no superior, mais de 70% estavam no setor
privado.
Na universidade, 42% daqueles que abandonaram o fizeram por falta de
condições de pagar as mensalidades. Já na educação básica a precariedade da
manutenção de aulas aparece como principal motivação para largar os
estudos.
Ter ficado sem aulas surge como explicação do abandono para quase um terço
dos estudantes matriculados no ensino fundamental (28,7%) e médio (27,4%).
A maior proporção, sob este motivo, foi registrada entre crianças e
adolescentes de 11 a 14 anos (faixa ideal para os anos finais do fundamental,
entre o 6º e 9º anos).
O aumento do abandono escolar (https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/11/abandono-escolarem meio à pandemia tem sido
uma das maiores preocupações por causa da quebra de vínculo entre alunos e
escolas causada pela quarentena.

entre-jovens-de-15-a-17-anos-e-8-vezes-maior-entre-mais-pobres.shtml)

A desigualdade se impôs como um desafio ainda maior. A taxa média de
abandono apurada pela pesquisa é de 10,6% nas classes D e E, contra 6,9% na
classe A.
Escolas e faculdades passaram a interromper atividades presenciais em março
do ano passado. O ano foi marcado pela ausência do MEC
(https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/weintraub-acumula-polemicas-e-mec-segue-ausente-nas-acoes-
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do governo Jair Bolsonaro (sem partido) no apoio às
ações educacionais de estados e municípios, que concentram as matrículas.

relacionadas-ao-coronavirus.shtml)

Mais de 6 milhões de estudantes de 6 a 29 anos não haviam tido acesso a
atividades escolares durante outubro. Segundo a pesquisa Pnad Covid-19 do
IBGE, divulgada em dezembro, isso representa 13,2% dos estudantes dessa
faixa etária.
Até o meio do ano passado 2 em cada 10 redes públicas de ensino não
contavam com planos para evitar a perda de alunos
(https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/despreparo-e-incertezas-ameacam-educacao-pos-pandemia.shtml),

segundo estudo do comitê de Educação do Instituto IRB (Rui Barbosa), que
agrega tribunais de contas do país, e do centro de pesquisas Iede
(Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional).
Entre os que largaram os estudos, 17,4% dizem não ter intenção de retornar
neste ano. A taxa sobe a 26% dos que estavam no ensino médio.
Chama-se de evasão essa situação em que um aluno deixa os estudos em um
ano e não se matricula no seguinte. O dado oficial mais recente, de 2017-2018,
registra uma evasão média de 2,6% no ensino fundamental e 8,6% no médio.
Em 2019, havia 88,6 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos fora da escola. Entre
jovens de 15 a 17 anos, faixa etária ideal para o ensino médio, eram 674,8 mil
excluídos do sistema educacional (7,6% dessa população).
Para Cezar Miola, presidente do comitê técnico da Educação do IRB, o
combate ao abandono e à evasão exige um esforço conjunto de governos,
redes de ensino, profissionais de educação e órgãos de controle.
"Percebemos muito empenho e dedicação no ano passado, mas foi
insuficiente", diz Miola. "Parte dos problemas que levam ao abandono é que
houve verdadeira desconexão da família com a escola, e esse ponto-chave casa
com investimentos adequados."
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A Unicef tem um projeto de busca ativa de evadidos. Entre 2017 e 2019, a
iniciativa, em parceria com mais de 3.000 prefeituras, conseguiu chegar a 80
mil crianças e jovens que estavam fora da escola —no ano passado, foram 40
mil.
"O cenário é absolutamente preocupante, corremos o risco real de ter uma
grande quantidade de crianças e adolescentes fora da escola", diz Ítalo Dutra,
chefe de Educação do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).
Dutra afirma ser necessário uma ação coordenada e focada, com o
entendimento de que ter crianças e adolescentes fora da escola representa a
violação mais extrema do direito à educação. O que implica, diz ele, que outros
direitos podem estar sendo violados, como acesso à saúde, proteção à
violência e segurança alimentar.
"Nos últimos dois anos não há coordenação efetiva do MEC para essas ações",
diz. "Precisamos ter uma busca ativa, saber o que está acontecendo e atuar
com toda rede de proteção."
"Precisa rematricular e ver fatores de risco para abandonar de novo, por isso
todo o sistema de proteção tem de estar funcionando articulado", afirma
Dutra.
Questionado, o MEC não respondeu à Folha sobre o que fez ou pretende fazer
para lidar com a situação.
O levantamento sobre abandono escolar faz parte de uma série de pesquisas
encomendadas pelo C6 Bank para entender os impactos da pandemia no
Brasil.

sua assinatura pode valer ainda mais
Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas

121

(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso
aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?
utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto)

ou na Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto)

para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/cerca-de-4-milhoesabandonaram-estudos-na-pandemia-diz-pesquisa.shtml
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Dois dos efeitos mais graves na área da educação causados pela pandemia, o
abandono e a evasão, retiraram 4 milhões de alunos dos bancos escolares nos
últimos dez meses. É o que diz a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada
pelo C6 Bank. Pelo menos 8,4% das pessoas com idade entre seis e 34 anos
matriculadas antes da crise sanitária informaram que abandonaram a escola. O
pior resultado foi registrado entre os estudantes do ensino superior, com um
abandono de 16,3%, seguido daqueles que estavam no ensino médio, de 10,8%.
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Esses números deletérios da educação brasileira se refletirão diretamente na
economia do país e mostrarão que os prejuízos não são apenas individuais, mas
de toda a sociedade, impactando, para ilustrar, nos índices de violência, na
precarização e produtividade do trabalho e no desemprego.
Uma tragédia normalmente não é causada por um elemento isolado. Fruto da
histórica falta de prioridade dada à educação em nosso país, pelo menos 1,5
milhão de crianças e jovens de 4 a 17 anos já estavam fora das escolas segundo o
IBGE. Após a pandemia da covid-19, tais dados tendem a se mostrar ainda mais
alarmantes. Ausência de computadores e de acesso à internet, falta de formação
de professores para o ensino remoto e insegurança física e emocional no retorno
presencial às salas de aula, são alguns dos motivos que levam muitos estudantes
a perderem o vínculo com as escolas. O fator econômico também impôs aos
jovens abandonar os estudos e buscar precocemente o mercado de trabalho para
garantir o próprio sustento e o das suas famílias.
Situações assim exigem uma atuação proativa, ágil e cooperativa do poder público
e da sociedade civil. Com esse intuito, os Tribunais de Contas brasileiros,
associados a outros importantes atores ligados à educação, têm promovido ações
indutoras para o enfrentamento do abandono e da evasão escolar, assim como
para a superação dos demais desafios trazidos pela pandemia do novo
coronavírus na política educacional brasileira.
Por um lado, num contexto onde ainda não se pode contar com o sistema nacional
de educação formalmente organizado, e de antigas carências nas redes públicas,
os TCs, a par da fiscalização, intensificaram sua função orientadora. E, com ela,
não apenas acompanham as ações mas atuam cautelarmente em temas como
oferta de alimentação escolar e ensino remoto, proteção de dados pessoais,
medidas sanitárias, transparência dos gastos e capacitações.
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De outro, para criar uma agenda comum e unir esforços em prol da educação, a
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui
Barbosa e o Instituto Articule estão estimulando a formação de instâncias de
pactuação inéditas em todo país. Idealizado pelo Instituto Articule e fruto da
cooperação com os órgãos de controle, os Gabinetes de Articulação para
Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia na Educação (GAEPEs) reúnem, em um
ambiente horizontal de diálogo, as secretarias e os conselhos de educação, o
Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, os Ministérios Públicos Estadual e de
Contas, a Defensoria Pública, o Poder Legislativo e a sociedade civil. O objetivo é
apoiar o gestor no enfrentamento dos desafios provocados pela covid-19 e
fortalecer o regime de colaboração. Esses gabinetes têm contribuído
decisivamente para aumentar o ambiente de segurança jurídica na tomada de
decisões já existem nos Estados de Rondônia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nos
próximos meses deve ser instalado um gabinete de âmbito nacional com o mesmo
propósito.
Além disso, os Tribunais de Contas brasileiros mantêm uma parceria com o
Unicef e o Conselho Nacional do Ministério Público para capacitar gestores e
servidores públicos a realizarem a busca ativa de crianças e jovens que estão fora
da escola. As iniciativas podem parecer singelas frente ao desafio, mas carregam
o valor simbólico da articulação entre Poderes, órgãos e agentes da sociedade em
torno do futuro do país a partir da compreensão de que cada criança, jovem ou
adulto que volta para os bancos escolares representa um Brasil menos desigual e
com mais oportunidade a todos.
*Cezar Miola, conselheiro do TCE-RS e presidente do Comitê Técnico
da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB); Alessandra Gotti,
fundadora e presidente executiva do Instituto Articule e Doutora em
Direito Constitucional pela PUC-SP
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de rejeição dos textos, os salários do funcionalismo sofrerão atrasos. A
intenção do Executivo é que a Lei Complementar seja votada antes do
recesso parlamentar. Uma nova audiência pública deverá ocorrer em
29 de junho. Até lá, o governo seguirá tentando os votos para a aprovação da Reforma da Previdência em seu formato original.

Alma lavada
Presidente da Assembleia, Gabriel Souza (MDB) está de alma lavada
com o desfecho envolvendo o recurso de bancadas da oposição, que visava alterar a votação em 1° turno da PEC das Privatizações. O requerimento foi rejeitado em plenário por 38 votos a 16. “Essas bancadas buscaram anular meus atos sobre o tema no Judiciário em três tentativas, em
1ª e 2ª instâncias, todas negadas pelos magistrados. Como se sabe, não
são do MDB as presidências famosas por descumprirem o regimento interno do Parlamento à sua vontade ideológica. As manifestações injustas
QUINTA-FEIRA, 3 de junho de 2021 | 3
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e descorteses de alguns colegas, reputo ao calor do debate”, disse Gabriel.
Editora:
Mauren Xavier
Derrubado
veto a PL
Editora assistente: Dulci Emerim

sobre acesso à Internet
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politica@correiodopovo.com.br
O Congresso derrubou o veto do presidente
Jair Bolsonaro ao projeto
que trata do acesso à Internet e da compra de dispositivos móveis para
alunos em situação de vulnerabilidade social e professores dos ensinos
fundamental e médio. Segundo o presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), Cezar Miola, o texto tem potencial para beneficiar 18,6 milhões de estudantes em situação de vulnerabilidade, além de 1,5 milhão de professores dos ensinos fundamental e
médio. De acordo com o Censo Escolar de 2020 (INEP), dos mais de 138
mil estabelecimentos públicos da educação básica do Brasil, 35 mil não
têm qualquer acesso à Internet, e 54 mil não estão conectados à banda
larga. “O acesso à Internet precisa ser considerado um direito fundamental, juntamente com aqueles já consagrados na Constituição. E, no caso
Após
aprovação da PEC que retirou a obrigatoriedade do plebiscito,
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Ensino domiciliar: prioridades e
possibilidades
Cezar Miola*
22 de junho de 2021 | 11h30

Era o final da década de 1980 e eu iniciava a caminhada na advocacia
numa pequena comarca do interior do Rio Grande do Sul. Em audiência,
discutia-se a guarda de gêmeos com poucos meses de vida. Duas famílias
pretendiam se habilitar à futura adoção e argumentavam que, cada uma
acolhendo um, poderiam educar e cuidar dos pequeninos; que “isso seria
bom para eles”. Em dado momento, a sabedoria do jovem Promotor de
Justiça colocou o óbvio necessário: estava-se ali, essencialmente,
tratando do interesse dos bebês; tudo haveria de se decidir tendo isso
presente. No caso, significava garantir que aquelas crianças não ficariam
separadas, tomando-se como pressuposto um ensinamento básico: é
nelas que devemos pensar quando nos é dado tratar a respeito; nada
pode se sobrepor.
A cena me vem à mente a propósito da tramitação de projetos de lei que
objetivam regulamentar o ensino domiciliar no Brasil. O tema volta à
tona agora, quando ainda convivemos com a suspensão da maioria das
atividades presenciais nas escolas, determinada pelo quadro de
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pandemia. É ao ensejo dessa retomada e, obviamente, reconhecendo a
legitimidade para tal discussão, que se pretende trazer singelas e
respeitosas reflexões. E, com elas, algumas indagações.
A transferência da responsabilidade pela oferta de ensino das escolas
para as famílias é matéria cujas várias faces justificam uma abordagem
profunda e abrangente, sempre partindo do entendimento de que são os
direitos da criança que devem prevalecer. Isso para que o resultado final
não se converta num mero “aluno sem escola”, com o irremediável
comprometimento do direito fundamental à educação e de tudo o que
lhe é inerente. E para não se fazer quaisquer concessões em relação ao
dever fundamental, do Estado, de lhe dar concretude.
A respeito, especialistas destacam o rico aprendizado que se oportuniza
no território escolar, pois estimula o relacionamento com diferentes
grupos, a solidariedade, a empatia e as interações geradas pelas
múltiplas opiniões (e até pelos dissensos), o que também vai ao encontro
da pluralidade de ideias a que se refere o art. 206, III, da Constituição
Brasileira. Existe, ainda, a possibilidade de a comunidade escolar poder
detectar comportamentos de risco aos quais crianças e adolescentes
possam estar expostos no seio doméstico, como trabalho infantil, abuso
sexual, violência física e psicológica e desamparo à saúde, o que visa a
resguardá-los de negligências, explorações, crueldades e opressões. A
escola é um espaço de acolhimento e de convívio, inclusive para as
famílias, sendo igualmente apta a estimular a prática da cidadania e a
cultura democrática.
De qualquer maneira, para um encaminhamento impessoal e universal,
a hipótese somente seria factível de se vislumbrar a partir da premissa
de um cenário ideal, em que os pais teriam disponibilidade e capacitação
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multidisciplinar para esse múnus. No particular, agora se noticia estar
em avaliação a exigência de certo patamar de escolarização dos
responsáveis (considerando, infere-se, o dever de obediência ao próprio
padrão mínimo de qualidade de que trata o art. 206, VII, da
Constituição). E inobstante se cogite da vinculação dos procedimentos a
alguma unidade escolar (onde já se abre outra porta para
questionamentos – dos critérios de escolha às suas atribuições no
processo), como se terá assegurada a observância à Base Nacional
Comum Curricular – BNCC?
A propósito, o longo período sem aulas presenciais ditado pela Covid-19
talvez possa nos mostrar as dificuldades para se viabilizar com
segurança e eficácia esse modelo de ensino. Além de ressaltar, ainda
mais,

a

transcendental

missão

do

professor

para

o

“pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho” (CF, art. 205).
Enquanto isso, existem questões estruturantes que permanecem não
resolvidas. Pode-se citar, entre as imediatas, a criação do sistema
nacional de educação, a necessidade de se regulamentar o chamado
“ensino híbrido” (uma realidade com a qual provavelmente passaremos
a

conviver),

os

inúmeros

desdobramentos

relacionados

à

implementação do novo Fundeb e as graves deficiências na
infraestrutura de muitas escolas públicas (como no caso da falta de
efetivo acesso à internet).
Porém, deixando o aprofundamento de tais apreciações a quem mais
qualificado, limito-me, aqui, a trazer uma modesta consideração acerca
de ponto específico: a constitucionalidade do homeschooling. Não faz
muito, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “não há legislação que
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regulamente preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de ensino”
(conforme o portal do STF, em referência ao Recurso Extraordinário
888.815). Com isso, as propostas em apreciação preencheriam a lacuna.
Entretanto, entendendo que aquela decisão não interdita o debate, é
possível uma breve ponderação, na linha da leitura sistemática das
regulações da Lei Máxima para a matéria. Esta, aliás, já no art. 205,
enuncia que a educação, é “direito de todos e dever do Estado e da
família”, a ser “promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade”.
Adiante, no terreno dos princípios norteadores do ensino no Brasil: o
art. 206 preconiza, dentre outros, a “igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola”; a “valorização dos profissionais
da educação escolar”; a “garantia de padrão de qualidade” e o “piso
salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública”. De outro lado, no plano das garantias (art. 208) temse que o dever do Estado será implementado por meio da educação
básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Mais: o acesso ao
ensino obrigatório e gratuito constitui direito público subjetivo (o qual,
de forma resumida, designa a faculdade da pessoa de agir dentro das
regras existentes e de fazer valer seus direitos individuais).
Em sequência, é relevante evidenciar o que diz a mesma Constituição, a
fim

de

assegurar

a

concretização

daquelas

estipulações: a) que a educação infantil se dá em creche e préescola (art. 208, IV); b) que o Poder Público deve recensear os
educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola (art. 208, § 3º); c)
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que o plano nacional de educação, na moldura do art. 214, inc. II, deverá
conduzir à universalização do atendimento escolar.
Interpretados em conjunto, esses e outros dispositivos, é possível
identificar a existência de vedações, na Carta da República, para a
implantação do ensino domiciliar. E essa deliberação, do constituinte de
1988, dialoga diretamente com a reconhecida importância da
“experiência escolar”, sobretudo nos primeiros anos da educação básica,
com todas as suas especificidades, necessidades e oportunidades.
Por último, e retomando o convite à serena reflexão nessa seara
complexa: a atipicidade do momento e as tensões provocadas pela
pandemia constituem o melhor ambiente para essa definição? A par de
uma análise que contemple a juridicidade do ensino em casa, não
caberia aprofundar os estudos e as discussões? Será esse o melhor
encaminhamento, em se tratando da educação, do cuidado e do futuro
das nossas crianças? Estar-se-á, por essa via, assegurando a absoluta
prioridade à criança, ao jovem e ao adolescente, conforme dispõe o art.
227 da nossa Lei Maior? É primordialmente neles que se está pensando?
1. S. “Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do
desejo da Vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não
de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós.
Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos,
porque eles têm seus próprios pensamentos (…)” Khalil Gibran.

*Cezar Miola, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul

133

134

EDUCAÇÃO

6 | CORREIO DO POVO +DOMINGO | 25/7/2021

Infraestrutura
escolar em xeque
MARIA JOSÉ VASCONCELOS

Problemas básicos,
ligados a saneamento
ou espaços físicos, bem
como de estrutura de
prédios escolares e
equipamentos,
interferem no processo
ensino-aprendizagem

pandemia permitiu deixar mais
evidentes e nos fez encarar problemas de infraestrutura básica
ainda não resolvidos e que persistem em muitas escolas públicas brasileiras. São quase 10 milhões de estudantes sem condições básicas na rede pública escolar no país. E, no RS, 834.132 estudantes estão matriculados em escolas
que apresentam pelo menos um problema de infraestrutura que dificulta o cumprimento dos protocolos de segurança para o enfrentamento da Covid. São 173.714
das redes municipais e 660.418 da rede
estadual. E não se trata de grandes exigências ou sofisticados equipamentos.
Diz respeito ao básico mesmo, como ter
água potável, banheiro ou energia elétrica no ambiente escolar. Talvez dispor de
Internet banda larga possa se aproximar
de algum “luxo escolar”; no entanto, o
atual contexto e a necessidade de ensino
remoto mostram serem itens essenciais e
cada vez mais integrados ao cotidiano.
Mais do que dados, o levantamento
realizado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB),
ligado aos Tribunais de Contas (TCs) do
Brasil, revela importância e urgência em
dirimir entraves à aprendizagem. O recorte, com base no Censo Escolar de 2020,
traz informações sobre conexão à Internet, existência de esgoto sanitário, energia elétrica, água potável, quadra e pátio
cobertos nas dependências da escola.
Em relação às redes municipais gaúchas, 321 escolas (6,7%) não têm acesso
à água potável e 2.272 (47%) não têm pátio ou quadra cobertos (importante para
atividades em espaços arejados). Além
disso, 24 estabelecimentos de ensino (0,50%)
não dispõem de banheiro, 21 (0,44%) de
rede de esgoto e 12 (0,25%) de água (inviabilizando a limpeza dos locais). Já na
rede estadual, 329 estabelecimentos de
ensino (13,65%) não têm banheiro, 1.783
(73,98%) não dispõem de acesso à água
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No Brasil, quase
10 milhões de alunos
de escolas públicas
não têm condições
básicas de
infraestrutura.
E, no RS, mais de
830 mil estudantes
estão em escolas
com pelo menos um
problema de falta
de estrutura mínima
para desenvolver
trabalho pedagógico,
aprendizagem e
garantir protocolos
de segurança
contra a Covid-19,
segundo estudo
do CTE-IRB

potável, 1.996 (82,82%) não contam com
pátio ou quadra cobertos e 10 (0,41%) instituições públicas informaram não possuir abastecimento de água (ver tabelas).
“Essas estruturas são fundamentais
para que a comunidade escolar possa seguir os protocolos mais básicos de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. As escolas precisam estar
abertas para atender e acolher os estudantes. Acesso à água potável, existência
de banheiros e rede de esgoto são apenas
o ponto de partida”, argumenta o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) e presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola. O sistema de ensino on-line ou
híbrido, que, apesar de atrasos e fragilidades, segue como uma das principais
formas de oferta da educação durante a
pandemia, é uma realidade distante para
16,75% (802) das escolas da rede municipal e para 28,92% (697) da rede estadual.
Esse é um dos fatores que ampliaram ainda mais as desigualdades entre as redes
pública e privada, pois, enquanto os colégios particulares rapidamente adotaram
e se valeram de ferramentas digitais para atender aos alunos, parte dos estabelecimentos públicos ainda não conseguiu
implementar esses sistemas. “O acesso à
Internet precisa ser considerado um direito fundamental, juntamente com aqueles
já consagrados na Constituição. E, no caso da realidade atual, um direito capaz
de viabilizar a concretização de outro – a
educação, traduzida no acesso e na permanência na escola, com garantia de qualidade, para todos os brasileiros”, destaca o presidente do CTE-IRB. Conforme
Miola, as informações do estudo foram
encaminhadas a todos os Tribunais de
Contas com o objetivo de subsidiar as
ações de fiscalização dos órgãos.
Um dos aspectos que preocupa é o fato de a ausência do vínculo entre os estudantes e as escolas refletirem em evasão
e abandono escolar. O estudo “Cenário
da Exclusão Escolar no Brasil – Um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação”, realizado pelo Unicef em parceria com o Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (Cenpec), indicou que,
em novembro de 2020, um contingente de
5,1 milhões de meninos e meninas de 6 a
17 anos de idade não tiveram acesso à
educação. E mostrou, ainda, que a pobreza e sua relação com a exclusão escolar
aparecem de forma muito evidente. Em
2019, pelo menos 90% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estavam fora da escola tinham renda familiar per
capita menor que um salário mínimo.
O levantamento do CTE-IRB sobre a infraestrutura das escolas públicas brasileiras
está disponível em https://bit.ly/3eMPfym.
Além disso, para não ficar apenas no
diagnóstico, as entidades representativas
do sistema de controle externo emitiram
nota contendo várias orientações e recomendações aos próprios TCs e gestores.

LEVANTAMENTO
A situação escolar de ensinos
remoto, híbrido e retorno presencial
motivou o estudo, no sentido de
verificar se as dependências estão aptas a receber a comunidade
escolar em cenário de pandemia.
n A auditora do TCE-RS e assistente do CTE-IRB Júlia Cordova Klein,
que coordenou esse recente estudo sobre a infraestrutura das escolas públicas brasileiras, assinala que
o levantamento foi todo feito com
base no Censo Escolar de 2020.
n Está organizado de forma didática e também expõe dados por estado, permitindo oferecer subsídios
aos TCs, para saberem como estão
as redes e terem uma visão geral.
n O mapeamento feito pelo estudo busca ainda garantir que as
escolas estejam preparadas para
receber seus alunos, após 15 meses fechadas (desde março/2020).
n Júlia alerta que o Censo 2020
expõe a estrutura das escolas antes da pandemia, pois se reporta
ao ano letivo 2019. E considera
que além de questões prioritárias
em infraestrutura básica (como
água, esgoto ou banheiro), atualmente a Internet faz parte da realidade dos estudantes e do ensino, mas falta boa qualidade desse
serviço nas instituições, e disponíveis para alunos e professores.
n A coordenadora aponta que “o
estudo é uma base para iniciar
análise mais profunda, onde se
revelam deficiências a serem supridas e onde devem ser empreendidos mais esforços. Não deixa de
ser informação para gestores saberem onde precisam atuar”.
n Entre dados que chamam a atenção, se verifica que 54 mil escolas
no país não possuem Internet banda larga e falta banheiro ou água
potável em redes de ensino. No RS,
se percebem maiores dificuldades
na rede pública estadual (tabelas).
n Conforme Júlia, “de modo geral,
não tem nenhum estado 'perfeito'.
E questões como falta de esgoto,
fossa, banheiro e contingente de
acesso a Internet já deveriam ser
fatores universalizados e integrados à rotina escolar. Daí a importância do controle social, do levantamento de dados e das informações publicizadas, para que, a partir do conhecimento, sejam buscadas providências e ações de sociedade, TCs e órgãos de controle.
n Sobre o estudo, a auditora lembra que os dados são oficiais, diretamente retirados do Censo Escolar, que é preenchido por dirigentes
ou responsáveis pelas escolas ou
secretarias de educação. Por isso,
apresenta informação técnica e não
política sobre o setor educacional.
n
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4.788

992.338

Escolas municipais

Alunos na rede municipal

223
802
ACESSO, PERMANÊNCIA E QUALIDADE
O presidente do CTE-IRB, Cezar Miola,
revela que existem inúmeras iniciativas
nos Tribunais de Contas do país para avaliar as condições das escolas públicas,
mesmo antes da pandemia. Trata-se de visitas e inspeções de auditores ou parcerias com o controle social, incluindo o uso
de aplicativos em que estudantes e famílias também podem denunciar problemas.
Os relatórios do CTE-IRB, conforme
Miola, apresentam informações quanto à
infraestrutura das escolas de Educação
Básica na área de competência de cada
tribunal do país – todos tendo recebido os
respectivos dados e podendo tratá-los de
acordo com as especificidades de cada
município, rede e escola. O trabalho tem
por base o Censo Escolar de 2020, do Ministério da Educação/Inep. “O CTE-IRB
não produziu dados, o que fizemos foi estruturar e reunir informações e colocá-las
para o conhecimento amplo da população. Por vezes, há questionamentos, sendo mencionados possíveis equívocos nos
números apresentados, mas, nesses casos, lembro que os administradores responsáveis podem solicitar retificações às
secretárias de educação. Ao mesmo tempo, se procedente o argumento quanto a
pontuais equívocos, coloca-se também um
outro efeito pedagógico dessa divulgação:
levar as secretarias de educação a treinarem os técnicos e dirigentes que alimentam as bases do Censo, evitando que tais
problemas se repitam em outros exercícios, já que o procedimento é feito anualmente. Dados corretos são fundamentais
para o planejamento e a boa execução
das políticas públicas, daí a importância
de tratarmos da informação com a máxima responsabilidade”, pondera.
A intenção é contribuir para a atuação
dos órgãos de controle e dos gestores, sobretudo agora, no retorno gradual às aulas presenciais. “E porque não podemos
deixar ninguém para trás, em se tratando do acesso e da permanência na escola, a qual deve ser de qualidade para todos os brasileiros”. Ele acrescenta que essa iniciativa também considera que, em
2020, em razão da pandemia, diversos administradores alegaram não ter conseguido investir o mínimo constitucional na
educação. Porém aponta que, ao mesmo
tempo, se constata que, em determinadas
redes, faltam itens básicos para o funcionamento das escolas em condições mínimas de segurança, higiene e conforto.
“Trazendo à tona essas evidências, desejamos dar transparência sobre os problemas existentes. E, contando com o acompanhamento e a participação das famílias e da sociedade, cobrar as providências de responsabilidade do Poder Público
competente”, resume Miola.
.
Na próxima semana: os problemas de
infraestrutura em escolas públicas gaúchas e ações de Tribunais de Contas e Secretaria Estadual da Educação/RS.
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No RS, conforme
recente estudo nacional
realizado pelo CTE-IRB,
foram identificados
maiores problemas de
infraestrutura básica
na rede pública
estadual de ensino
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Alunos na rede estadual
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sem internet
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sem internet banda larga

329
sem banheiro

0

5.556
160.662

123.306
0

sem esgoto
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3.252
sem água

1.783

614.827
sem água potável

As tabelas apresentam
dados, com base no
Censo Escolar 2020,
relativos às redes
públicas estadual e
municipais do RS.
Fonte: Comitê Técnico
da Educação do
Instituto Rui
Barbosa/Tribunais de
Contas do Brasil/TCE-RS

0

0
sem energia

1.996

624.705
sem pátio ou quadra coberta

O difícil processo de retorno de milhões de crianças e adolescentes às salas
de aula evidencia, com ainda mais clareza, a necessidade de se aumentar os
esforços para reduzir as desigualdades educacionais, ampliadas pelo longo
período de afastamento dos ambientes de ensino. E é urgente recuperar o vínculo
entre estudantes e escolas, com medidas ágeis, criativas e efetivas de estímulo a
essa retomada, além do básico: garantir a segurança sanitária de estudantes,
profissionais da educação e as famílias de cada um. E para além de retornar, é
preciso meios para manter esses laços. E, claro: diagnosticar os déficits de
aprendizagem e implementar medidas visando à sua recuperação, o que
demandará a concretização da “garantia do direito à educação e à aprendizagem
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ao longo da vida” (art. 3º, III da LDB). Mas isso não se fará se ficarmos apenas no
terreno da argumentação.
Tratamos de tarefas complexas, que exigem uma ação intersetorial. Para
tanto, é fundamental avaliar as condições de cada rede de ensino e assegurar os
recursos humanos e financeiros. Não é admissível, portanto, como ocorreu em
2020 (com indicativos de se repetir neste ano), que diversos entes da federação
não invistam nem mesmo o mínimo constitucional assegurado à educação. Há,
sim, muitas demandas a serem atendidas, da infraestrutura das escolas à
remuneração e capacitação de professores; do acesso à internet ao apoio às
famílias mais vulneráveis.
Em novembro de 2020, 5,1 milhões de crianças e adolescentes não tiveram
acesso a seu direito fundamental à educação. É o que mostra a pesquisa “Cenário
da exclusão esco-lar no Brasil”, realizada pelo UNICEF em parceria com o
CENPEC. O pior resultado foi registrado entre os estudantes de seis a 10 anos,
etapa marcada pelo início da escolarização e da alfabetização. Das crianças e
adolescentes que estavam sem acesso a educação em novembro de 2020, 41%
eram dessa faixa etária. Nesse cenário, a adoção de estratégias como a Busca Ativa
Escolar e a matrícula a qualquer tempo se tornam fundamentais para resgatar
essas meninas e meninos que tiveram o direito de acesso à educação negado. Essa
matrícula permite o retorno do estudante independentemente do momento do
ano letivo em que ele se desligou do ambiente escolar. A tarefa é premente, já que,
quanto mais durar o afastamento, menor a probabilidade de retorno,
principalmente daqueles pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade
social.
Por isso, é urgente fazer e falar a respeito. É imperioso que essas
preocupações sejam compartilhadas pelas políticas públicas, mas que também
encontrem eco nos veículos de comunicação, nas redes, na sociedade. Há algo
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muito grave se desenrolando a cada dia, que não tem o apelo de outras notícias
tristes destes tempos sombrios, mas que vai marcar o presente e o futuro do país.
Poder Público, estudantes, famílias: todos precisamos estar convencidos da
extrema gravidade da situação, da importância do tema e da responsabilidade de
cada um nesse processo. E reagir afirmativamente. Com esse intuito, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a União Nacional dos Dirigentes de
Educação (Undime) e o Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê da
Educação, têm promovido ações indutoras e de orientação focadas na redução
dos impactos da pandemia na educação. Uma dessas iniciativas mostrará como
alguns municípios e estados estão conseguindo trazer crianças e adolescentes de
volta para as salas de aula. Agendada para o próximo dia 29, às 16h30 no horário
de Brasília, a videoconferência ” Desafios para a reabertura segura das escolas e
a importância da matrícula a qualquer tempo “, com transmissão no canal do
Conviva Educação, pretende apresentar práticas que estão dando certo e que
podem servir de inspiração para as demais redes de ensino.
A iniciativa é singela frente ao desafio, mas carrega o valor simbólico da
articulação e do diálogo, a partir da compreensão de que cada menino e menina
que retorna e permanece na escola representa a possibilidade de um Brasil mais
igualitário e com mais oportunidades. É o propósito que nos une, e que,
esperamos, possa unir a nação.
*Cezar Miola, presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto
Rui Barbosa; Ítalo Dutra, chefe de Educação do UNICEF no Brasil;
Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime e dirigente
municipal de Educação de Sud Mennucci/SP
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A dificuldade de muitas famílias em garantir uma vaga na Educação
Infantil de Porto Alegre – a Capital tem um déficit de 36,52% – aponta
para o descumprimento das metas impostas pelo Plano Nacional de
Educação (PNE), criado em 2014. A determinação estabeleceu a
universalização, até 2016, para pré-escola a crianças de 4 a 5 anos e a
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ampliação da oferta em 50% nas creches – para receber aqueles de 0 a 3
anos – até 2024.

Para especialistas da área, o não cumprimento do PNE por Porto
Alegre pode ser resultado de diferentes fatores. O principal deles seria a
dificuldade das gestões municipais desenvolverem políticas públicas a
longo prazo, que não seria influenciadas por mudanças no comando da
prefeitura e, principalmente, da Secretaria Municipal de Educação
(Smed). A professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisadora de politicas para
a Educação Infantil, Maria Luíza Flores, destaca ainda que a falta de
vagas ocorre mesmo com o município não realizando a busca ativa das
crianças.
– Em Porto Alegre, sabemos que há em algumas escolas vagas
disponíveis, mas em locais onde não há demanda. É uma falta de
sincronia. Ainda, observamos que muitas vagas oferecidas são parciais e
não integrais. Ou seja, o tempo de permanência dos alunos não
contempla o período em que os pais, muitas vezes, estão trabalhando e
vai na contramão da legislação – afirma a pesquisadora.

Flores também destaca uma proposta que já esteve em debate na
Comissão de Educação, na Assembleia Legislativa. A ideia seria garantir
a colaboração entre o Estado e os municípios para que as escolas
estaduais de Ensino Fundamental cedessem espaço, como salas de aulas,
por exemplo, para a instalação da Educação Infantil municipal. Assim,
caberia à prefeitura fornecer aos alunos as demais condições, com a
gestão das turmas. No entanto, a proposta não avançou no
desenvolvimento de um Projeto de Lei (PL) Estadual.
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O formato que vem sendo utilizado pela Smed – observado também em
outras capitais –, para garantir mais vagas, é a contratação de escolas
comunitárias

dentro

de

uma parceria

com

a prefeitura.

Para

pesquisadores do assunto, a medida tem sérias deficiências quanto à
qualidade do atendimento e também não corresponde as especificações
do PNE.

– Não existe um modelo de ensino bom ou ruim, mas é preciso garantir
um acesso igualitário para as crianças. Faltam políticas públicas para que
todas as escolas atendam da mesma forma. Há uma precarização da
oferta de vagas e não é possível apenas “empilhar” as crianças nas
instituições – ressalta a doutoranda e pesquisadora do Grupo de
Pesquisa: Relação entre o Público e o Privado na educação da UFRGS,
Monique Robain Montano.

Para Comitê, déficit de vagas é mais significativo
Dados do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB), entidade que congrega os Tribunais de Contas estaduais, reforçam
a situação da Capital na conquista das metas do PNE relacionados à
Educação Infantil. Em levantamento realizado por GZH no TC Educa –
plataforma abastecida pelos Tribunais de Contas e que monitora o
desenvolvimento das metas do PNE – em 2020, Porto Alegre estava na
16º colocação, entre todas as capitais e o Distrito Federal, dentro da meta
de chegar a 100% das crianças na pré-escola. O município apresentava
65,2% de atendimento das crianças de 4 e 5 anos.
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Já para o atendimento nas creches, Porto Alegre está em uma melhor
situação em comparação às demais capitais e o Distrito Federal, ficando
na 8º posição. No entanto, conforme os dados, a capital gaúcha tem
apenas 28,8% das crianças de 0 a 3 anos atendidas. A plataforma aponta
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ainda que apenas duas capitais – Vitória e São Paulo - já conseguiram
atingir a meta de ampliação em 50%.

A taxa de atendimento é calculada utilizando o Censo Escolar da
Educação Básica 2020, INEP/MEC, estimativa populacional elaborada
pelo TCE/SC com base no Censo Populacional 2010, mais as estimativas
municipais anuais do IBGE e em dados de sistemas de informações de
nascidos vivos e mortalidade do Ministério da Saúde.

Desta forma, o Comitê não utiliza o método de contabilização de alunos
feito pela maioria das prefeituras, onde a existência da criança é
considerada conforme a procura dos pais por uma vaga nas escolas.
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Em Vitória, resultados chegam com transparência e ações a longo prazo
Conforme a plataforma TC Educa, Vitória, no Espírito Santo, apresenta os
melhores índices do país para a Educação Infantil. O atendimento das
crianças de 0 a 3 anos, nas creches, chega a 61,8% - superando a meta
estabelecida no PNE – e alcança 91,1% na pré-escola, para as crianças de
4 a 5 anos. Outras capitais que apresentam os números mais elevados são
São Paulo, Florianópolis e Belo Horizonte.

Com uma população estimada em 369.534 pessoas – o equivalente a
cerca de 25% da população estimada de Porto Alegre – a capital capixaba
conta, atualmente, com 15.905 crianças matriculadas na Educação
Infantil – 9.103 em creches e 6.802, na pré-escola. Para a Secretaria
Municipal da Educação de Vitória, a resposta para os números atingidos
está em um trabalho de longo prazo. Ainda em 2013, a pasta implantou
um sistema de mapeamento das matrículas, onde os responsáveis pela
criança fazem uma primeira inscrição para a vaga e apontam locais onde
gostariam de realizar a matrícula.

O sistema unificado permite a secretaria ter o controle de todas as vagas
e permanece aberto o ano inteiro – não há um período para que as
crianças possam ser matriculadas. A partir do momento que os pais
sinalizam o interesse pela vaga, são informados pela secretaria se há a
disponibilidade na escola solicitada e, se isso não acontecer, são
oferecidas outras opções.

– Temos uma transparência no processo de matrícula muito grande, a
família já fica sabendo ao fazer o cadastro qual o lugar de vaga dela.
Assim, os pais têm mais informações para tomar decisões, se vai esperar
por uma vaga em uma escola ou fazer matrícula em outro local oferecido
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pela secretaria – afirma a secretária da educação de Vitória, Juliana
Rohsner.

Diferentemente de Porto Alegre, Vitória não conta com escolas
comunitárias e todas as instituições pertencem ao município, os
chamados Centros Municipais em Educação Infantil. São 49 centros onde
ficam a creche e a pré-escola. Ainda, 83% dos profissionais que atendem
esta faixa de ensino são efetivos.

– Cuidamos da educação desde a base e isso foi se consolidando aqui em
Vitória como uma política pública mesmo, independente de quem é o
prefeito. Os próprios profissionais da rede atuam para manter a educação
como prioridade para o município – reforça a secretária.

*Laura Becker, com a colaboração de Rochane Carvalho
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DESTAQUE EDUCAÇÃO INFANTIL
#Creches

Nicolas Paulino /Lucas Falconery

metro@svm.com.br

Longeda
escola
98
MUNICÍPIOS CEARENSES
não alcançaram a meta do Plano
Nacional de Educação de matricular,
até 2016, 100% das crianças em idade
pré-escolar. O PNE estabeleceu
objetivos para o decênio 2014/2024
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E

ntrar no ensino infantil possibilita aprendizado, desenvolvimento cognitivo e proteção social com relevância mesmo
quando se é tão pequeno. No
Ceará, cerca de 31 mil crianças
de 4 e 5 anos aptas a cursar a
pré-escola deveriamestar matriculadas para atender às metas
do Plano Nacional de Educação
(PNE). Porém, ainda não estão.
O cenário está retratado no
levantamento do Comitê Técnico da Educação do Instituto

Rui Barbosa (CTE-IRB), vinculado aos Tribunais de Contas dos
Estados. Os dados do Comitê
têm como bases o Censo Escolar da Educação Básica 2020,
as estimativas municipais
anuais do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e informações de nascidos
vivos e mortalidade do Ministério da Saúde, referentes a 2019.
Os cálculos indicam que o Estado tem 265 mil crianças em
idade pré-escolar, das quais

234 mil estão matriculadas. A
meta do PNE era que 100% delas estivessem matriculadas até
2016, mas, em 2020, apenas 86
cidades cearenses atingiram o
objetivo.
Por outro lado, 98 municípios não alcançaram a meta, incluindo Fortaleza. A Capital
tem o 3º pior resultado: das 79
mil crianças residentes, cerca
de 56 mil estão matriculadas –
um índice de 70%. Porém, ainda que não tenham fechado a
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Ceará tem déficit de 31 mil crianças não matriculadas na pré-escola
Mais da metade dos municípios não atingiram a meta de matriculas na faixa
etária. Estudo nacional avaliou necessidade de vagas para crianças a partir de 4
anos de idade, cuja matrícula na educação básica é obrigatória

meta, 62 cidades sinalizam ampliação da modalidade e possuem cobertura de mais de
90%. O CTE-IRB leva em conta
os quantitativos da população
e não a demanda manifesta
das famílias, ainda que a matrícula de crianças a partir de 4
anos na educação básica seja
obrigatória por lei federal, desde 2013.
Ampliação das vagas
Em nota, a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza
(SME) declarou que “a Educação Infantil é uma área prioritária da gestão municipal”, ressaltando a ampliação do número de vagas em 5%, em 2020,
em comparação ao ano de
2019, enquanto o crescimento
das demais capitais brasileiras
foi de 2,3%.
Atualmente, 98 Centros de
Educação Infantil ofertam vagas em creche e pré-escola a
mais de 55 mil alunos. Em
2020, eram 52 mil e, em 2011,
31 mil, de acordo com a Secretaria. Ainda conforme a SME: o
número de alunos matriculados em creches subiu de
22.135, no ano passado, para
23.171, em 2021; no mesmo período, a quantidade de alunos

Demanda reprimida deixa
crianças fora do processo de
aprendizado

na pré-escola passou de 30.328
para 31.915 - 1,6 mil a mais. O
Município conta com 23 Centros de Educação Infantil em
construção. Neste ano, já foram entregues oito.
Benefícios desde cedo
De acordo com especialistas
em Educação, quem está fora
da sala de aula acaba por perder um momento especial para aprimorar as habilidades
de socialização e de constru-

ção da identidade. “Todo investimento na área da primeira infância é imprescindível
para a formação do desenvolvimento integral.
É como se estivesse construindo o alicerce de uma casa: quanto mais oportunidades tiver nessa fase, mais potencial o vai ter”, explica Ticiana Santiago, psicopedagoga e
professora da Faculdade de
Educação da Universidade Estadual do Ceará (Uece)
A especialista explica que os
benefícios para estudantes vão
além dos conteúdos tradicionais, mas com destaque para o
desenvolvimento cognitivo e a
capacidadedeserelacionar bem
com outras crianças. “A criança
na escola tem maior diversidade
de interações e possibilidades de
proteção, mais matéria-prima e
estratégias de desenvolvimento
humano”,destaca.
Prejuízos
O Comitê avalia que o poder público “precisa tanto providenciar a matrícula daquela criança
cujos pais ou responsáveis demandam vaga na escola; como
identificar, por meio da busca
ativa, aquelas à margem do sistema educacional, visando a inseri-las no sistema de ensino”.
Para o presidente do CTEIRB, Cezar Miola, a pandemia
acentuou a piora nos índices,
uma vez que várias famílias estão perdendo renda e transferindo os filhos para o ensino público, podendo levar a uma sobrecarga nas redes. Além disso, avalia que a oferta de vagas
é preponderante à manutenção ou à reinserção dos pais no
mercado de trabalho.
“Frequentar a escola na primeira infância traz benefícios
múltiplos, como o desenvolvimento de competências afetivas, sociais e cognitivas, ajudando na formação de bases estruturais para a aprendizagem. As
famílias em situação de vulnerabilidade social são as que
mais necessitam desse atendimento. No futuro, esses aspectos impactarão positivamente
na renda e na qualidade de vida”, explica Cezar Miola, presidente do CTE-IRB
Ticiana Santiago também ressalta a relevância do convívio
das crianças com profissionais
capacitados com metodologias
para desenvolver, de forma sistemática, o aprendizado. “A
educação básica é voltada à lu-
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dicidade como ferramenta promotora desse desenvolvimento. A criança que tem oportunidade de conviver com os letramentos múltiplos, as brincadeiras e com referências de alimentação mais saudável”,
acrescenta a psicopedagoga.
Sem garantias
Por lei, creches e pré-escola devem ser ofertadas pelas Prefeituras Municipais. O CTE-IRB informa que encaminhou os dados de todos os Municípios brasileiros aos respectivos Tribunais de Contas, com o objetivo
de subsidiar as ações de fiscalização dos órgãos.
Márcio Alan Menezes, membro da Comissão Especial de
Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente da OAB-CE,
analisa que os Ensinos Fundamental e Médio historicamente
receberam mais atenção, revertida no aumento da qualidade
da formação, mas o mesmo
não foi observado no processo
de aprendizado das crianças.
“A educação infantil ficou
meio esquecida, sem investimentos adequados, e não se
consegue expandir o parque escolar”. Ele aponta a criação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), em 2006, como
um ponto importante para a retomada de investimentos na
educação infantil.
Na avaliação do representante da OAB, o fato de que “Fortaleza nunca atendeu berçário,
por exemplo” mostra como o
sistema precisa de melhorias.
O Centro de Defesa da Criança
e do Adolescente do Ceará (Cedeca), inclusive, buscou intervenção judicial para ampliação
da oferta de vagas.
“O Cedeca entrou com ação
judicial por identificar que havia 7,7 mil famílias que buscaram, mas não tinha vaga, era
uma demanda reprimida, porque buscaram creche e não encontraram”, detalha.
Márcio Menezes analisa o cenário avaliado e considera o alcance das matrículas em 50%
como uma “meta tímida”. “É
preocupante porque, em vez
de avançar, não chegou nem
na meta. Já estamos chegando
no fim do tempo para se planejar e a demanda reprimida não
está diminuindo; está crescendo”, frisa.
Leia na íntegra em www.
diariodonordeste.com.br

“

Todo
investimento na
primeira infância é
imprescindível. É
como se estivesse
construindo o
alicerce de uma
casa: quanto mais
oportunidades
tiver nessa fase,
mais potencial
o vai ter”
Ticiana Santiago
Psicopedagoga

“A educação
infantil ficou meio
esquecida, sem
investimentos
adequados,
e não se consegue
expandir o
parque escolar”
Márcio Alan Menezes
Membro da Comissão Especial de
Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente da OAB-CE
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Realização:

Anos

Apoio:

CNPTC

Conselho Nacional de Presidentes
dos Tribunais de Contas

