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A formação continuada não deve ocorrer,  

somente para atualização de conteúdos e  

aquisição de novos métodos e técnicas  

educacionais, mas, principalmente  

para a reflexão sobre a  

prática pedagógica  

(FAGUNDES, 2014, p. 95). 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Ação tem por objetivo capacitar diretores da Rede Pública 

Estadual de Ensino de Minas Gerais (RPEE-MG), pertencentes à Superintendência 

Regional de Ubá (SRE-Ubá) no planejamento e implementação do uso pedagógico 

do PDE Escola. 

Atende ainda aos requisitos parciais de aprovação no Mestrado Profissional 

em Educação e Docência (PROMESTRE) da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), que prevê na defesa da 

dissertação a apresentação de um produto, estreitamente vinculado ao tema da 

investigação, que seja aplicável e, sobretudo, contribua efetivamente com o contexto 

da pesquisa. 

Vale acrescentar que este Plano de Ação também tem vinculação com a 

trajetória profissional da pesquisadora, que há 19 anos atua como analista 

educacional na SRE de Ubá e, nesse contexto tem se empenhado por defender uma 

prática pedagógica democrática, inclusiva e participativa. 

A SRE Ubá faz parte do polo Regional Mata da Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais (SEE-MG), e se localiza na região Sudeste de Minas 

Gerais, abrangendo 22 municípios jurisdicionados com 72 escolas estaduais. 

O PDE Escola pode ser entendido como uma Tecnologia Educacional a 

serviço da gestão pedagógica que mobiliza e impacta o cotidiano escolar por 

enfatizar o protagonismo dos profissionais da escola na elaboração e execução do 

plano, por meio de metodologia de planejamento baseado em diagnóstico que 

abrange as várias dimensões da gestão e pelo financiamento das ações que 

promovem melhorias na infraestrutura física e pedagógica das escolas. 

Assim, com este Plano de Ação pretende-se orientar os gestores no 

planejamento, implementação e avaliação no uso do PDE Escola. Além disso, 

espera-se, também, com esta proposta evitar a descontinuidade de programas e/ou 

perda de financiamento na busca de melhores condições de trabalho nas escolas da 

SRE Ubá. Trata-se de um plano que prevê estudo, orientações de apoio à gestão 

escolar e, em especial, para os diretores recém-ingressantes nas funções que 

demandam esse tipo de acompanhamento, especialmente no início de sua gestão. 
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Vale ressaltar que compete a SRE de Ubá a tarefa de orientar, acompanhar e 

assessorar as escolas da rede estadual, em consonância com as diretrizes e 

políticas educacionais. Nesse sentido, compete aos analistas educacionais – 

inspetores escolares a “orientação, assistência e controle do processo administrativo 

das escolas, e, na forma do regulamento, do seu processo pedagógico; garantia de 

regularidade do funcionamento das escolas, em todos os aspectos; responsabilidade 

pelo fluxo correto e regular de informações entre as escolas, os órgãos regionais e o 

órgão central da SEE”. (MINAS GERAIS, 2004, s/p). Nesse sentido, torna-se 

fundamental assumir compromissos com o desenvolvimento profissional de diretores 

das escolas da SRE de Ubá, entendendo que, se capacitados, os gestores poderão 

contribuir efetivamente para uma gestão escolar bem sucedida, especialmente no 

que diz respeito ao uso do PDE Escola.    

Espera-se que a implementação deste Plano de Ação traga contribuições 

positivas para a formação ética e política dos diretores, promova maior integração 

entre técnicos e analistas da SRE Ubá com os diretores das escolas, tendo como 

finalidade maior evitar a descontinuidade de programas, como o PDE Escola, 

ancorado na gestão democrática, participativa e dialógica e, a partir disso, melhorias 

no desempenho dos alunos, através de práticas pedagógicas inclusivas e 

inovadoras, reduzindo as taxas de reprovação e evasão escolar. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 O PDE Escola no decorrer de seus 18 anos de implantação, foi, 

gradativamente, reestruturado, aprimorado e legitimado pelo MEC para contribuir 

com a gestão pedagógica, por meio da organização do planejamento das ações e 

descentralização de recurso financeiro para desenvolver ações que visam à 

melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, consideradas 

fragilizadas, inicialmente, por conta do  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e, 

posteriormente, pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Atualmente, sua metodologia expandiu-se a todas as escolas públicas do país, 

independente de seus resultados educacionais ou condições socioeconômicas, 

restringindo financiamento somente àquelas com os mais baixos IDEB. 

Encontra-se, atualmente, em duas posições, com objetivos distintos e 

imbricados, tais como: i) programa de repasse de recurso financeiro, para melhoria 

da gestão de escolas com os mais baixos IDEB, com a denominação PDE Escola; e 

ii) como metodologia no sistema on-line do Ministério da Educação (MEC), 

denominado PDDE Interativo, que abrange diversos programas do MEC, vinculado 

ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), como por exemplo: Atleta na 

Escola, ProEMI, Mais Educação, Escolas do Campo, Escolas Sustentáveis e Água 

na Escola e o Plano de ação do PDE Escola. 

Passou a ser implementado em um sistema virtual abrangendo todas as 

escolas públicas do país, contemplando etapas e modalidades da educação básica. 

Nessa condição de metodologia do sistema PDDE Interativo, sua estrutura, que 

contempla o diagnóstico, para autoavaliação das dimensões: 1) indicadores e taxas; 

2) distorção e aproveitamento; 3) ensino e aprendizagem; 4) gestão; 5) comunidade 

escolar e 6) infraestrutura (BRASIL, 2012), passou a ser de preenchimento 

obrigatório para repasse de recurso financeiro de diversos programas do governo 

federal. Já como programa de repasse de recurso financeiro, encontra-se, também, 

no sistema PDDE Interativo, na aba denominada Plano Geral disponível a todas as 

escolas públicas, restringindo financiamento às escolas com mais baixos IDEB, 

definidas em legislação específica pelo MEC. 

De acordo com Oliveira e Teixeira (2015, p. 300), “como consequência da 

complexificação na gestão dessas políticas no município, observamos a 
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desarticulação entre a gestão do sistema de ensino e suas escolas, após a 

implementação do PDE Escola”. Diante disso, esse Plano de Ação visa articular as 

políticas públicas, potencializar o uso do PDE Escola, enquanto tecnologia de 

planejamento, e enquanto política pública nacional de apoio à gestão por considerar 

que seu uso interfere diretamente nas relações e práticas escolares, avaliação e 

oportunidades educacionais. E também, por considerar a importância da qualidade 

dos gestores, em particular do diretor, por possibilitar melhores condições de 

trabalho, bom clima escolar; necessidade de continuidade das políticas públicas, 

convivendo com desafios como a rotatividade dos profissionais da educação e 

conexão direta de informações e recurso financeiro, por meio de sistema interativo 

on-line, com o MEC. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral     

 

 Capacitar diretores da SRE Ubá, garantindo o desenvolvimento profissional 

dos gestores, tendo em vista potencializar a gestão escolar na rede. 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Apresentar aos gestores escolares a missão, os valores e a política 

educacional da SEE-MG; 

 Realizar diagnóstico nas áreas administrativa, pedagógica e financeira das 

escolas a fim de mapear os desafios a serem enfrentados pelos gestores em 

seu mandato; 

 Promover encontros de formação entre analistas educacionais e técnicos da 

SRE para assessorar os gestores no desempenho de suas funções, 

especialmente as que se referem ao planejamento, implementação e uso do 

PDE Escola;  
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 Promover encontros de capacitação sobre a Tecnologia Educacional PDE 

Escola e gestão pedagógica escolar na contemporaneidade, a fim de garantir 

aos gestores suporte teórico e técnico para o exercício das suas funções 

gestoras.  

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Na perspectiva de alcançar os objetivos propostos, a fundamentação teórica 

advém das contribuições de  pesquisadores que discutem políticas públicas, como 

PDE Escola e avaliação da aprendizagem, com abordagem formativa, contínua e 

diagnóstica, tais como: Afonso (2001), Cury (2002), Gomes (2003, 2013, 2014, 

2015), Dalben (2004), Brasil (2006, 2012, 2014), Crisóstomo (2007), Scaff (2007, 

2008), Villas Boas (2010), Minas Gerais (2012), Silva (2012), Tuttman (2013), 

Cordeiro (2015), Oliveira e Teixeira (2015). 

 

4.1. A Tecnologia Educacional PDE Escola   

 

 O PDE Escola, enquanto tecnologia educacional visa potencializar a gestão, 

por meio de uma metodologia de planejamento sistêmico, a partir da integração de 

bases de dados do INEP/MEC, tais como: Educacenso e Prova Brasil, convergência 

de vários programas vinculados ao PDDE, porém, enfrenta desafios, quanto:  

1) à disseminação de sua metodologia no sistema on-line denominado PDDE 

Interativo de maneira satisfatória e adequada em todas as escolas públicas do país;  

2) atender, por meio de chamada 0800, e-mail, ou no próprio sistema virtual, a 

demanda de diretores, que não possuem familiaridade com o sistema, com 

solicitações de senha e dúvidas para a correta utilização do sistema;  

3) os diretores cumprirem, em tempo hábil, os prazos estabelecidos pelos vários 

programas do MEC, para descentralização de recursos financeiros, no sistema 

PDDE Interativo, garantindo ao mesmo tempo, legitimidade ao processo, por meio 

da participação democrática, dialógica e reflexiva de toda a comunidade escolar. 

 Dessa forma, a adequada utilização do PDE Escola, como tecnologia 

educacional, mediante  à disseminação clara e objetiva, constitui elemento chave 

para o sucesso da proposta de formação e desenvolvimento profissional dos 
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diretores escolares da SRE Ubá, através de ações que favoreçam a proficiência na 

operacionalização do sistema PDDE Interativo e a utilização dos dados e 

informações disponíveis sobre as avaliações internas e a Prova Brasil, para a prática 

reflexiva dos diretores quanto à importância do planejamento dos programas a partir 

da gestão democrática e cooperação mútua. 

 

 

4.2. Contribuições do PDE Escola na gestão pedagógica escolar 

 

 A gestão pedagógica constitui a razão de ser da escola, e juntamente com as 

outras áreas da gestão, tais como a administrativa e financeira contribuem para o 

sucesso da aprendizagem dos alunos e proporcionam o bom funcionamento escolar. 

Nesse sentido, o PDE Escola favorece o repensar do planejamento das áreas 

pedagógica, administrativa e financeira, com foco na aprendizagem escolar, nas 

práticas pedagógicas, nas avaliações internas e Prova Brasil, nas interações da 

comunidade escolar, na infraestrutura física e pedagógica da escola, em um 

processo contínuo e dinâmico. 

As etapas do PDE Escola sugerem importante reflexão dos profissionais 

sobre seus valores e sua missão, enquanto instituição escolar, etapa fundamental 

para proposição de ações pedagógicas para aperfeiçoamento do funcionamento 

escolar, coerentes com seu diagnóstico, conforme as dimensões: 

1) indicadores e taxas: visam apresentar informações objetivas sobre o 

resultado escolar, como o IDEB, Taxas de rendimento e Prova Brasil, que permitem 

conhecimento, reflexão sobre o desempenho da escola e comparação com os 

resultados do município, do estado e do Brasil. Vale lembrar que essa comparação 

visa relativizar os resultados da escola, comparar seus resultados para saber se a 

situação é favorável, quais práticas pedagógicas são adequadas, favorecem 

melhorias e não criam ranking de desempenhos.  

2) distorção e aproveitamento: propõe análise de informações mais internas 

da escola, com profundidade, como por exemplo: matrícula dos alunos em cada 

turma, número de alunos em defasagem série/idade, reprovados, evadidos, e 

levantamento, por área de conhecimento, das disciplinas críticas, isto é, que mais 

reprovaram. 
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3) ensino e aprendizagem: dimensão de elevada importância nos momentos 

coletivos de formação por relacionar-se com a intervenção direta da comunidade 

escolar no planejamento pedagógico e o tempo de aprendizagem. Essa dimensão 

qualifica os resultados apresentados nas dimensões Indicadores e Taxas, Distorção 

e aproveitamento; promove o debate sobre o projeto político pedagógico, currículo, 

avaliação.  

4) gestão: esta dimensão, foco desse trabalho, abrange o perfil da equipe 

gestora da escola, e não só do diretor, para conhecer a interação, o envolvimento 

com a comunidade escolar, os processos rotineiros e as habilidades de 

gerenciamento de recurso financeiro da escola. 

5) comunidade escolar: esta dimensão envolve o protagonismo, a valorização 

e as interações dos educandos, docentes, demais profissionais, pais, comunidade e 

conselho escolar. 

6) infraestrutura: relaciona-se às condições das instalações físicas e dos 

equipamentos e materiais permanentes da escola em número adequado, para, 

então, garantir o bom funcionamento da escola. 

Em seguida, propõe o protagonismo da comunidade escolar na elaboração, 

execução e monitoramento de um plano de ação, coerente com sua realidade e 

seus objetivos para transformar sua missão em realidade. 

A preocupação com os diretores, em função da gestão democrática, é 

importante porque, acredita-se que  fazer a gestão de vários programas, em sistema 

interativo, on-line, não é tarefa fácil,  especialmente quando envolve gestão com 

responsabilidade no uso de verbas públicas; domínio na utilização das TDIC e na 

análise dos resultados das proficiências dos alunos nas avaliações externas, como a 

Prova Brasil, porque  requer habilidades que muitos diretores, em especial, os 

recém-nomeados para o cargo precisam desenvolver.  

Nesse sentido, alguns resultados de pesquisas apontaram fragilidade no 

processo de implantação e consolidação do PDE Escola como metodologia de 

gestão, sendo considerado um programa subutilizado, como a realizada por 

Cordeiro (2015) em quatro escolas estaduais de Belo Horizonte e Sabará - Minas 

Gerais. No estudo a autora concluiu que a utilização do PDE Escola se restringiu à 

obtenção de recursos financeiros, e que seu objetivo principal de ferramenta de 

planejamento estratégico para melhoria da qualidade do ensino não foi atingido.  
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Nesta mesma perspectiva de estudo, Trindade (2009) constatou que os 

gestores pesquisados não identificaram o PDE Escola como instrumento efetivo de 

gestão e que a participação dos atores sociais foi limitada. Além disso, a pesquisa 

revelou entraves para a elaboração e implantação do PDE Escola em Feira de 

Santana. Também, Nogueira (2013), em seus estudos, afirmou que os diretores das 

escolas estaduais de Porto Velho preferiam utilizar o projeto pedagógico na gestão 

da escola, em detrimento do PDE Escola, não utilizando na sua totalidade como 

ferramenta estratégica para alcance dos objetivos escolares. 

Na visão de Oliveira e Teixeira (2015, p. 309) políticas como o PDE Escola 

trazem a possibilidade de convivência com melhores condições formativas, podem 

induzir melhoria infraestrutural, novas expectativas quanto às práticas docentes, às 

aprendizagens dos alunos e à participação intensa na consolidação de uma direção 

ética e política, desde a cultura das escolas até a proposição de medidas que deem 

efetividade a seus projetos educacionais. Contudo, segundo as autoras não é 

possível atribuir ao PDE Escola melhorias na qualidade do Ensino Fundamental , em 

função da diversidade de fatores que influenciam os resultados dos alunos nas 

escolas. 

 A avaliação da aprendizagem encontra-se vinculada à prática da gestão por 

interferir diretamente nas relações e práticas pedagógicas diárias entre professores 

e alunos. A avaliação, abordada neste trabalho, é considerada como um ato de 

valorização do aluno e do professor, que tem por objetivo melhorar o ensino e a 

aprendizagem. Estudos de Gomes (2003, p. 53) reiteram que a “avaliação como 

prática de ensino-aprendizagem pressupõe constante interrogação e revela-se um 

instrumento relevante para professores comprometidos com uma escola 

democrática”. 

 A avaliação permeia todo o processo escolar, além de planejar, eleger os 

conteúdos, as estratégias, requer do docente um constante replanejamento para ser 

de fato mediador da aprendizagem significativa dos alunos. A avaliação também é 

considerada referência para proposição de novas práticas pedagógicas que 

proporcionem a formação global dos alunos, e requer práticas de intervenção 

pedagógica aos alunos que obtiverem diferentes resultados de aprendizagem, não 

se restringindo à mensuração cognitiva, obtida por meio das provas e/ou simulados 

aplicados para classificação dos alunos. 
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Assim, a proposta do Plano de Ação abrange o desenvolvimento profissional 

dos 72 diretores, pertencentes à SRE Ubá, nas áreas pedagógica, administrativa e 

financeira, a partir de encontros de capacitação sobre a Tecnologia Educacional 

PDE Escola e gestão pedagógica escolar, a fim de garantir aos diretores suporte 

técnico para o exercício de suas funções gestoras. 
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5. METODOLOGIA 

 

O Plano de Ação para o desenvolvimento profissional de diretores da rede 

estadual de ensino pretende promover a discussão e reflexão sobre o planejamento 

e implementação do uso pedagógico do PDE Escola, acerca da prática de gestão 

democrática e de avaliação formativa para garantir o bom funcionamento das 

escolas. 

Considerando os objetivos que visam realizar o diagnóstico das dificuldades 

dos gestores nas áreas administrativa, pedagógica e financeira, na proposição de 

soluções que interferem direta ou indiretamente na aprendizagem dos alunos, o 

plano de ação encontra-se estruturado em etapas que serão especificadas na 

próxima seção. 

 

 

6. PLANO DE AÇÃO  

 

As ações propostas no Plano de Ação estão relacionadas ao diagnóstico 

sobre o funcionamento das escolas nos aspectos administrativo, pedagógico e 

financeiro, através de um questionário organizado por Diretoria, precedido pelo 

Anexo I, contendo informações gerais sobre a identificação da escola; e pelos 

encontros para reflexão e proposição de ações que podem ser observadas no 

quadro a seguir: 
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PLANO DE AÇÃO 

EIXO 1 

 

DIAGNÓSTICO 

Apresentar o Plano de Ação ao Diretor da SRE. 

Realizar diagnóstico com os analistas da área pedagógica (Anexo II). 

Realizar diagnóstico com os analistas da área administrativa (Anexo III). 

Realizar diagnóstico com os analistas da área financeira (Anexo IV). 

Entrevistar os diretores escolares sobre o diagnóstico realizado pelos 
analistas da SRE.  

Analisar o preenchimento do diagnóstico no sistema PDDE Interativo e 
quais escolas, independente do recebimento de recurso financeiro, 
preencheram o plano de ação do PDE Escola. 

EIXO 2 

 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

Elaborar planejamento dos Encontros de capacitação de diretores, 
juntamente com os analistas integrantes do Comitê Estratégico da SRE 
Ubá, para desenvolvimento profissional dos gestores, com participação de 
todos os analistas responsáveis pelo monitoramento das escolas. 

Realizar o 1º Encontro de capacitação com os 72 diretores com o objetivo 
de apresentar aos gestores escolares a missão, os valores e a política 
educacional do Estado de Minas Gerais; apoiá-los na prática de gestão 
democrática, participativa e aplicação da legislação referente à organização 
escolar.  

Realizar o 2º Encontro com os diretores com o objetivo de potencializar a 
gestão pedagógica no PDE Escola, os dados estatísticos das avaliações 
internas e da Prova Brasil presentes nos sistemas virtuais desenvolvidos 
pela SEE-MG. 

Promover reuniões com os educadores para reflexões sobre a gestão 
pedagógica, oportunidades de aprendizagem, estratégias de ensino e 
avaliação, presentes no PDE Escola. 

Promover encontro de capacitação com os diretores para incentivar o uso, 
reflexão e análise dos resultados dos alunos nas avaliações internas e na 
Prova Brasil para planejar intervenções pedagógicas em busca de melhoria 
da aprendizagem. 

Assessorar o diretor quanto à preparação, execução e avaliação dos 
resultados de desempenho dos alunos da escola, em relação aos padrões 
definidos pela SEE-MG e governo federal, junto à comunidade escolar. 

Organizar grupos de estudos para os gestores com encontro mensal para 
discussão das dificuldades no envolvimento da comunidade escolar no 
planejamento e na implementação do uso pedagógico do PDE Escola e 
políticas públicas educacionais. 

EIXO 3 

SEMINÁRIO DE 
BOAS PRÁTICAS 

Palestras e relatos de experiência sobre práticas exitosas na gestão escolar. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Tendo como referência o monitoramento das escolas organizadas por setor 

aos analistas da SRE, o cronograma apresentado prevê início do Plano de Ação 

durante o semestre letivo. Espera-se que os encontros de capacitação e as ações 

de reflexão nos espaços coletivos de formação sobre a gestão pedagógica, as 

oportunidades de aprendizagem, as estratégias de ensino, o fomento para utilização 

dos dados estatísticos das avaliações internas e da Prova Brasil, presentes no 

diagnóstico do PDE Escola favoreçam a melhoria do desempenho da escola e o 

envolvimento de toda a comunidade escolar. 

 

CRONOGRAMA COM DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

Meta Ações Responsáveis Data Público Alvo 

Apresentar o Plano de 
Ação ao Diretor da SRE. 

Reunir com o Diretor 
SRE. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Jan. Analista-Inspetor 
Escolar e Diretor 

SRE 

Realizar diagnóstico com 
os analistas da área 
pedagógica (Anexo II). 

Preencher o Anexo II 
com a Equipe 
Pedagógica. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Fev. Analistas da 
Diretoria 

Educacional 

Realizar diagnóstico com 
os analistas da área 
administrativa (Anexo III). 

Preencher o Anexo III 
com os analistas da 
Diretoria de Pessoal. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Fev. Analistas da 
Diretoria de 

Pessoal da SRE 

Realizar diagnóstico com 
os analistas da área 
financeira (Anexo IV). 

Preencher o Anexo IV 
com os analistas da 
Diretoria de Finanças. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Fev. Analistas da 
Diretoria de 

Finanças da SRE 

Entrevistar os diretores 
escolares sobre o 
diagnóstico realizado pelos 
analistas da SRE.  

Mapear as dificuldades 
pedagógicas, 
administrativas e 
financeiras junto com os 
diretores. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Fev. 72 Diretores 
Escolares 

Analisar o preenchimento 
do diagnóstico no sistema 
PDDE Interativo e quais 
escolas, independente do 
recebimento de recurso 
financeiro, preencheram o 
plano de ação do PDE 
Escola. 

Acessar o sistema 
PDDE Interativo com os 
responsáveis do Comitê 
Estratégico e mapear as 
escolas que 
preencheram o 
diagnóstico. 

Analistas 
Educacionais – 

Inspetores 
Escolares 

Fev. Analistas-
Inspetores 

Escolares e da 
Diretoria 

Educacional 
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Elaborar planejamento dos 
Encontros de capacitação 
dos diretores, juntamente 
com os analistas 
integrantes do Comitê 
Estratégico da SRE Ubá, 
para desenvolvimento 
profissional dos gestores, 
com participação de todos 
os analistas responsáveis 
pelo monitoramento das 
escolas. 

Realizar mesa redonda 
para analisar os 
diagnósticos das 
escolas para subsidiar o 
Encontro de 
capacitação dos 
diretores. 

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Fev. Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Realizar o 1º Encontro de 
capacitação com os 72 
diretores com o objetivo de 
apresentar aos gestores 
escolares a missão, os 
valores e a política 
educacional do Estado de 
Minas Gerais; apoiá-los na 
prática de gestão 
democrática, participativa e 
aplicação da legislação 
referente à organização 
escolar.  

Apresentar aos diretores 
as diretrizes do governo 
estadual e federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Fev. 72 Diretores 
Escolares 

Realizar o 2º Encontro com 
os diretores com o objetivo 
de potencializar a gestão 
pedagógica no PDE 
Escola, os dados 
estatísticos das avaliações 
internas e da Prova Brasil, 
presentes nos sistemas 
virtuais desenvolvidos pela 
SEE-MG. 

- Organizar grupo de 
diretores em polos, de 
acordo com a 
localização geográfica;  

- Reunir os diretores e 
por meio do acesso ao 
sistema PDDE 
Interativo, potencializar 
os dados estatísticos da 
Prova Brasil e IDEB. 

 

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Março 72 Diretores 
Escolares 

Promover reuniões com os 
educadores para reflexões 
sobre a gestão 
pedagógica, oportunidades 
de aprendizagem, 
estratégias de ensino e 
avaliação, presentes no 
PDE Escola. 

- Promover reflexão 
sobre oportunidades de 
aprendizagem para 
atendimento 
diferenciado de alunos 
com dificuldades de 
aprendizagem; 

-Assessorar elaboração 
de Plano de Intervenção 
Pedagógica. 

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Abril 72 Diretores, 

72 Especialistas 
em Educação 

Básica 

 

Promover encontro de 
capacitação com os 
diretores para incentivar o 
uso, reflexão e análise dos 
resultados dos alunos nas 
avaliações internas e na 
Prova Brasil para planejar 

-Analisar a proficiência 
dos alunos por meio dos 
boletins pedagógicos 
das avaliações 
externas, SAEB e 
SIMAVE; 

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Abril 72 Diretores 



 

18 

 

intervenções pedagógicas 
em busca de melhoria da 
aprendizagem. 

 

-Discutir as 
competências e 
habilidades presentes 
na matriz de referência 
do SAEB e do  SIMAVE.  

Assessorar o diretor 
quanto à preparação, 
execução e avaliação dos 
resultados de desempenho 
dos alunos da escola, em 
relação aos padrões 
definidos pela SEE-MG e 
governo federal, junto à 
comunidade escolar. 

- Analisar os padrões de 
desempenho definidos 
pela SEE-MG e MEC;  

- Apresentar os itens, o 
repertório e a 
complexidade dos 
textos, por nível de 
proficiência;  

-Propor ações 
pedagógicas para 
desenvolvimento da 
competência leitora dos 
alunos em todas as 
disciplinas e na 
resolução de problemas. 

Diretores, Vice-
diretores e 

Especialistas 
das escolas 

Abril Professores 

Organizar grupos de 
estudos para os gestores 
com encontro mensal para 
discussão das dificuldades 
no envolvimento da 
comunidade escolar no 
planejamento e na 
implementação do uso 
pedagógico do PDE Escola 
e políticas públicas 
educacionais. 

-Elaborar cronograma 
com a dupla de 
analistas educacionais 
para atendimento 
mensal aos diretores 
escolares;  

-Analisar as dificuldades 
encontradas pelos 
gestores na 
implementação do PDE 
Escola e demais 
políticas públicas 
educacionais; 

-Promover estudos e 
reflexões para sanar as 
dificuldades 
apresentadas. 

-Registrar os momentos 
coletivos de formação e 
preencher os dados no 
sistema PDDE 
Interativo. 

Analistas 
Educacionais e 

Inspetores 
Escolares 

Fev. 
a 

Nov. 

Diretores, 

Especialistas 

Professores e 
Profissionais da 

secretaria 

Palestras com relatos de 
experiência sobre práticas 
exitosas na gestão escolar. 

-Organizar seminário 
para apresentação de 
práticas exitosas, 
previamente 
selecionadas pelos 
analistas educacionais e 
inspetores escolares. 

Diretor SRE, 
Analistas 

educacionais e 
Inspetores 
Escolares 

Dez. 72 Diretores 
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8. INVESTIMENTO 

 

 A SRE Ubá possui 21 municípios e abrange 72 escolas estaduais, além da 

própria sede. Encontra-se organizada em setores por região geográfica, e existem 

duplas de analistas educacionais para monitoramento sistemático às escolas. 

 O material permanente que será utilizado encontra-se disponível na estrutura 

da SRE, tais como: computadores, projetores de multimídia, microfone e mesas. 

 

ORÇAMENTO 

Especificação Valor unitário Valor total 

Passagem para dupla de analistas da SRE aos 21 

municípios jurisdicionados. 

R$ 20,00 R$ 4.100,00 

Gasolina para veículo oficial em municípios que 

não possuem linha de ônibus regular. 

R$ 200,00 R$ 2.000,00 

210 Diárias.  R$ 35,00 R$ 7.350,00 

Passagem palestrante Belo Horizonte a Ubá. R$ 250,00 R$ 250,00 

1 Palestrante. R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

                                                                                                   TOTAL: R$ 15.700,00 

 

Material de consumo 

Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) R$ 18,00 R$ 180,00 

Toner (3 unidades) R$ 75,00 R$150,00 

80 Canetas R$0,80 R$ 64,00 

80 pastas R$ 1,80 R$ 144,00 

DVD (02 caixas com 50 unidades) R$60,00 R$ 120,00 

                                                                                               TOTAL: R$ 658,00 

TOTAL GERAL: R$ 16.358,00 
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9. PARTICIPANTES DO PROJETO 

 

O Plano de Ação prevê a participação dos profissionais da SRE, analistas e 

técnicos, palestrante com reconhecida competência, especialista no tema gestão e 

avaliação, com os 72 diretores da Rede Pública Estadual de Ensino da jurisdição da 

SRE Ubá. 

 

10. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

A concepção de avaliação adotada é qualitativa, contínua e processual, e sua 

realização está prevista para o final de cada encontro, por meio de avaliação 

descritiva, nas reuniões de orientação de trabalho, nas entrevistas e questionários 

no decorrer do desenvolvimento do plano de ação. Pretende-se avaliar a prática de 

gestão implementada pelos gestores, no que diz respeito à utilização pedagógica do 

PDE Escola, no sistema PDDE Interativo, ao clima escolar, organização pedagógica, 

redução de abandono e repetência escolar, assim como melhoria dos resultados de 

aprendizagem. 
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ANEXO I - RELATÓRIO DIAGNÓSTICO: IDENTIFICAÇÃO 

 

EE:       Município:     código:    

Diretor (a):            

Vice-diretor:             

             

Secretário de Escola:           

Assistente Técnico em Educação Básica (Financeiro):      

Nº Assistentes Técnicos em Educação Básica (ATB):      

Nº de Auxiliares de Serviços de Educação Básica (ASB):     

Nº de Especialistas em Educação Básica (EEB):    Lista por turno:  

             

             

             

 
Turno Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Tempo 

Integral 

PRONATEC Curso 

Normal 

Manhã  Turmas:  Turmas:  Turmas:    

Alunos: Alunos: Alunos:   

Tarde Turmas:  Turmas:  Turmas:    

Alunos: Alunos: Alunos:   

Noite Turmas:  Turmas:   Turmas:  Turmas:  

Alunos: Alunos:  Alunos: Alunos: 

Total Turmas:  Turmas:     

 Alunos: Alunos:    

 

Disciplina Total de aulas Disciplina Total de aulas 

Língua Portuguesa  Matemática  

LEM Inglês  Ciências  

Educação Física  Biologia  

Arte  Física  

História  Química  

Filosofia  Geografia  

Sociologia    
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Relação dos Assistentes Técnicos em Educação Básica Situação Funcional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Relação dos Assistentes Técnicos em Educação Básica Situação Funcional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Relação de professores por 
disciplina/turma/tempo de serviço 

Situação 
Funcional 

Nº 
aulas 

Disciplina 
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ANEXO II -  RELATÓRIO DIAGNÓSTICO: ÁREA PEDAGÓGICA 

 

Data:   / /  

 
1 – Informações sobre as diretrizes, normas, programas e projetos pedagógicos da 

escola: 

 Data da última 

atualização 

Observação 

Regimento Escolar   

Projeto Político Pedagógico   

PDE Escola   

Mais Educação   

PROEMI   

   

 

1.1 Preenchimento do diagnóstico no sistema PDDE Interativo:     

1.2 Utilização dos dados para os momentos coletivos de formação:   

             

 

2 – Informações sobre o Colegiado Escolar:    nº de membros.  

Calendário de reuniões:           

Relação dos membros:          

            

             

Reuniões que deliberaram sobre atos de violência escolar:      

Programas e projetos que a escola participa com a Rede Intersetorial:  
Saúde, PMMG, CREAS, CRAS... 
            

             

 

3- Lançamento no Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE): 

(   ) sempre correto (  ) na maioria das vezes correto (    ) raramente correto 

(   ) nunca correto 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           
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Taxas de rendimento do ano anterior 

Ano Matrícula Aprovação Reprovação Abandono PP Distorção Obs. 

        

        

        

        

 

Cite o monitoramento realizado com alunos com baixa frequência:   

             

 

4 – IDEB e Prova Brasil 

Resultados 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Meta 
2017 

IDEB        

Prova 
Brasil 

       

 

5 – PROALFA/PROEB Língua Portuguesa e Matemática  

Avaliação/Ano de 
escolaridade 

PROALFA 

PROEB 

Língua 

Portuguesa 

PROEB 
Matemática Observações 

5º 9º 3º 5º 9º 3º 

Proficiência         

Nível Recomendável         

Nível Intermediário         

Nível Baixo         

 
 
Avaliação do ANE e do ANE-IE responsáveis pelo assessoramento pedagógico da 

escola: 
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ANEXO III - RELATÓRIO DIAGNÓSTICO: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Data:   / /  

 
1 – Organização mensal do Relatório de Pagamento, Guia de ocorrência, Quadros 

Informativos:  

(   ) sempre correto.    (    ) às vezes correto.   (    ) com muitos erros. 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 
2 - Operacionalização do SYSADP, quanto ao lançamento de vagas:  

(   ) sempre correto.   (   ) às vezes correto.  (   ) com muitos erros. 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 
3- Escrituração de pasta funcional 

- Frequência acumulada: (   ) atualizado.  (  ) atualizado parcialmente.  (   ) atraso. 

- Processo de desenvolvimento na carreira (progressão e promoção): 

  (  ) atualizado. (   ) em atraso. (  ) organizado. (  ) desorganizado. 

- Concessão de Férias-prêmio:      (  ) atualizado.  (   ) atualizado parcialmente. 

- Processo de Aposentadoria:        (  ) atualizado.  (   ) atualizado parcialmente. 

- Processo de acúmulo de cargos: (  ) atualizado.  (   ) atualizado parcialmente. 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 
4 - Emissão de contagem de tempo de serviço: fluxo semanal:     

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 

5 – Avaliação de Desempenho:  

5.1 Nº de servidores avaliados:     

5.2 Mantêm atualizados e fidedignos os dados no SISAD? 

(   ) Sempre. (  ) Na maioria das vezes.  (   ) Raramente. (   ) Nunca. 

5.3 Pasta completa com assinatura dos responsáveis: (    ) sim. (   ) não. 

PGDI: (  ) sim.  (   ) não.  Termo de Avaliação: (    ) sim. (   ) não. 
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5.4 Utiliza a avaliação de desempenho individual para identificar os pontos em que a 

equipe precisa se desenvolver e compartilhar os resultados com cada funcionário 

individualmente, executando ações direcionadas à qualificação e à melhoria do 

desempenho dos servidores? 

(   ) Sempre. (  ) Na maioria das vezes.  (   ) Raramente. (   ) Nunca. 

 

5.5 Desdobra a avaliação de desempenho e o PGDI em metas por funcionário, 

reúne-se individualmente com cada funcionário para discutir resultados e usa as 

conclusões da reunião para planejar o próximo ano?  

(   ) Sempre. (  ) Na maioria das vezes.  (   ) Raramente. (   ) Nunca. 

 

Participou de formação em data de:       /       /  

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           
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ANEXO IV - RELATÓRIO DIAGNÓSTICO: ÁREA FINANCEIRA 

 

Data:   / /  

 
1 – Programas organizados por fonte Estadual e Federal: 

Fonte Programa Total 

Estadual CX manutenção e custeio  

Estadual Alimentação Escolar  

Estadual   

Estadual   

Estadual   

   

Federal PDDE Básico  

Federal PDDE Estrutura - PDE Escola (Estratégico)  

Federal PDDE Estrutura - Acessibilidade  

Federal PDDE Integral (Mais Educação)  

Federal PDDE Qualidade - Atleta na Escola  

Federal PDDE Qualidade – PROEMI (Ensino Médio)  

Federal   

Federal   

 

Nº de Diligências em aberto:         

Referente ao Termo de Compromisso:          

Relatar problemas:           

             

Proposta de solução:          

            

             

 
2- Lançamento no Sistema de Monitoramento da Execução Alimentação Escolar 

(SYSMEAE): 

(   ) sempre correto.   (   ) às vezes correto.  (   ) com muitos erros. 

 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           
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3 - Lançamento no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC):   

(   ) sempre correto.   (   ) às vezes correto.  (   ) com muitos erros. 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 
4 - Cumprimento da legislação quanto aos processos de prestação de contas: 

(   ) sempre correto.   (   ) às vezes correto.  (   ) com muitos erros. 

Relatar problemas:            

Proposta de solução:           

 
5 - Regularidade e zelo pela carga patrimonial: 

            

            

             

 

                     

 

 


