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RESUMO 

 

O Ministério da Educação tem buscado desenvolver estratégias para melhorar a qualidade 

do ensino e da aprendizagem no Brasil. Para tanto, o governo federal implementou ações 

de fiscalização, regulamentação e avaliação do sistema educacional. Para avaliar a 

eficácia da educação brasileira foi elaborado um sistema de avaliações em larga escala 

(SAEB), com o objetivo de conhecer o nível de aprendizagem dos alunos, a situação 

socioeconômica, as práticas pedagógicas e de gestão das escolas e sua infraestrutura. Os 

dados coletados nas avaliações, transformam-se no índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, e revelam a realidade educacional dos estados e municípios. 

Tornando-se a base para a criação de políticas públicas que visam garantir mais equidade 

na educação do país. Sobral, no estado do Ceará, município onde localiza-se a Escola 

Municipal Emílio Sendim, objeto desse estudo, possui resultados positivos no IDEB em 

toda a rede escolar, resultado da implementação e manutenção de uma mudança na 

política educacional, iniciada há mais de 20 anos e que se mostrou eficiente, a partir do 

crescimento progressivo nos resultados das avaliações e do IDEB, levando a referida 

escola a alcançar a nota mais alta no IDEB 2015, com média 9,8. O objetivo principal 

desta pesquisa é diagnosticar e analisar as práticas pedagógicas e de gestão da Escola 

Emílio Sendim, que impactam nos resultados do IDEB, sob a ótica das práticas de gestão 

do conhecimento. Para tal, foi realizado um estudo de caso, exploratório descritivo, 

seguindo uma abordagem qualitativa, e utilizando dados secundários quantitativos 

oriundos dos resultados das avaliações do IDEB e da secretaria de educação do município. 

A fundamentação teórica realizou-se com base na leitura, análise e interpretação dos 

textos que discutem sobre o tema em estudo. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista semiestruturada. Inicialmente, foi feita a validação do instrumento de pesquisa 

em uma escola do interior do Paraná, e, após as devidas adequações, a entrevista foi 

aplicada na Escola analisada, direcionada à equipe gestora e às professoras das turmas 

que realizam as avaliações do IDEB. Após a análise dos dados, os resultados 

demonstraram quais as práticas pedagógicas e de gestão da escola Emílio Sendim e 

possibilitaram a identificação de práticas de gestão do conhecimento que impactam 

positivamente nos resultados do IDEB da escola analisada. Esses resultados foram 

satisfatórios e permitiram uma compreensão das ações que podem ser fundamentais para 

garantir bons resultados nas avaliações em larga escala e, consequentemente, garantir 

uma educação com mais qualidade e uma aprendizagem mais significativa. 
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ABSTRACT 

 

The Ministry of Education has sought to develop strategies to improve the quality of 

teaching and learning in Brazil. So, the federal government implemented actions related 

to inspection, regulation, and evaluation of the educational system. In order to evaluate 

the effectiveness of Brazilian education, the government created a Large Scale Evaluation 

System (SAEB) to identify the students’ level of learning, socioeconomic situations, 

pedagogical practices, and management of schools and their infrastructure. The data 

collected in the evaluations became the Basic Education Development Index - IDEB, and 

reveal the educational reality of the states and cities. The IDEB becomes the basis for the 

creation of public policies aimed at ensuring more equity in the country's education. The 

object of this study is the Municipal School Emilio Sendim in Sobral, located in the state 

of Ceará, where this study attested positive IDEB results as compared to other schools. 

These positive results are related to the implementation and maintenance of a change in 

educational policy. This change started more than 20 years ago based on the progressive 

growth in the results of the evaluations and the IDEB. The school Emilio Sendim reached 

the highest evaluation with an average of 9.8 in the IDEB 2015. The main objective of 

this research is to diagnose and analyze Emilio Sendim School pedagogical and 

management practices from the point of view of knowledge management that influence 

the results of the IDEB. In order to achieve this goal, it was proposed a case study with 

an exploratory, descriptive and qualitative approach. In addition, I used quantitative 

secondary data from the results of the IDEB and the education secretary of the city. The 

theoretical framework was based on the reading, analysis, and interpretation of texts that 

discuss the subject under study. The data was collected through a semi structured 

interview. Initially, the research instrument was validated in a school in the interior of 

Paraná state, and after appropriate adjustments, the interview was applied in the school 

analyzed given to the management team and to the teachers of the classes that carry out 

the IDEB evaluations. After analyzing the data, the results demonstrated the pedagogical 

and management practices of the Emilio Sendim School and enabled the identification of 

knowledge management practices that positively impacted the IDEB results of the 

analyzed school. These results were satisfactory and allowed an understanding of the 

actions that may be fundamental to ensure good results in the large-scale evaluations and, 

consequently, to guarantee an education with more quality and more meaningful learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário educacional brasileiro existem vários exemplos de iniciativas em prol 

da garantia de um ensino de qualidade. Isso ocorre mesmo diante das condições 

desfavoráveis comumente vivenciadas pela maioria dos estados e municípios do país. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007, é um indicador 

que reúne os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: o fluxo escolar (promoção, repetência e evasão) e as médias de desempenho 

nas avaliações SAEB, em nível nacional e nas federações, e a Prova Brasil nos municípios 

(BRASIL/MEC, 2017). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o IDEB é também uma ferramenta para 

acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) para a educação básica. Um dos seus objetivos principais é que, em 2022, o IDEB 

do Brasil seja 6,0.  Essa média corresponde a um sistema educacional de qualidade 

semelhante ao dos países desenvolvidos que se destacam entre os 20 mais bem colocados 

no mundo e que fazem parte da OCDE - Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (FREITAS, 2012; FERNANDES, 2007b). É importante 

ressaltar que, para o ministério da Educação, a nota do IDEB é útil para orientar o trabalho 

dos diversos atores da educação. Com os seus resultados, os gestores escolares, 

secretários de educação, docentes e a comunidade, podem estabelecer metas, 

procedimentos e ações para alcançar avanços mais significativos no ensino e na 

aprendizagem, baseando-se em dados concretos que revelam o nível de desempenho dos 

seus alunos e de toda a rede escolar (FERNANDES, 2007a).  

A escola Emílio Sendim, objeto de estudo nesta pesquisa, está situada no interior 

do estado do Ceará e possui nota 9,8 no IDEB 2015, considerada a melhor nota do país 

nos anos iniciais no referido ano, figurando em primeiro lugar no ranking das cinco 

melhores escolas de ensino fundamental - anos iniciais do Brasil em 2015. Essa escola 

possui uma trajetória de sucesso, apresentando uma evolução considerável no IDEB, 

desde 2007. De acordo com dados do Portal QEDU, a evolução dos níveis de 

aprendizagem em língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental, de 2013 para 

2015 foi de quinze pontos percentuais, sendo que em 2013 o nível de aprendizado era de 

85% e em 2015 atingiu 100%. Esse resultado pode ser considerado muito além das 

expectativas estabelecidas pelo Ministério da Educação para o país até o ano de 2022.  

 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=176:apresentacao
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=176:apresentacao
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Integrando nesse contexto a compreensão acerca das práticas de Gestão do 

Conhecimento propostas por Batista et al. (2005), acredita-se que a utilização de 

determinadas práticas como: Mentoring, lições aprendidas, comunidades de prática, entre 

outras, podem gerar efeitos positivos no contexto educacional público brasileiro, não 

somente nos resultados das avaliações, mas também contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos atores envolvidos nesse processo. Diversos estudos apontam a 

importância da utilização de práticas de Gestão do conhecimento no contexto escolar 

como forma de aumentar a capacidade de aprendizagem, tanto dos alunos como da 

organização escolar como um todo (CHENG, LEE, 2016; CHENG, 2012; HANNAY et 

al, 2013; AWANG, et al, 2011; MADAN, KHANKA, 2010).  

 A pesquisa realizada por Cheng e Lee (2016) ressalta que a Gestão do 

Conhecimento no contexto escolar possibilita um aumento significativo na capacidade de 

resolver problemas e permite aos professores o compartilhamento do conhecimento de 

forma sistemática, provocando melhorias no ensino e na aprendizagem. Para os autores, 

a Gestão do Conhecimento não só fomenta o compartilhamento de diferentes ideias e 

estratégias de ensino e de aprendizagem entre os professores, como aumenta a eficiência 

dos mesmos, fortalecendo a competência profissional da equipe e promovendo uma 

cultura de aprendizagem no ambiente escolar. 

Outro estudo, que analisa escolas de negócios na Índia, ressalta a importância da 

implementação das práticas de Gestão do Conhecimento no contexto escolar como forma 

de garantir vantagens competitivas e formar alunos mais capacitados a atuar no mercado 

de trabalho (MADAN, KHANKA, 2010). Foi levando em consideração esse cenário no 

qual as práticas de Gestão de Conhecimento contribuem para a educação e também os 

resultados da escola de Emílio Sendim frente ao IDEB, que se definiram as seguintes 

questões como problematização nesta pesquisa: existem práticas de Gestão do 

Conhecimento na escola analisada?  E se existem, elas impactam positivamente nos 

resultados do IDEB? Objetivando responder a esses questionamentos, foi realizado um 

estudo de caso na escola pública municipal Emílio Sendim, situada no município de 

Sobral-Ce, que possui resultados expressivos no IDEB em toda a rede municipal como 

resultado da implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

educacional e a garantia da aprendizagem dos alunos da rede pública municipal 

(FREITAS, 2012; GOMES, 2013). 

A escolha do tema desta pesquisa surgiu a partir do entendimento de que há 

necessidade de buscar melhorias no ensino público brasileiro, a despeito das condições 
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que já estão postas diante da sociedade, que incluem a falta de recursos, infraestrutura 

precária e condições de vulnerabilidade do alunado (FUNDAÇÃO LEMANN, 2012).  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 - Objetivo geral 

 

Diagnosticar e analisar as práticas pedagógicas e de gestão da escola Municipal 

de Ensino Fundamental Emílio Sendim - Sobral (CE) que impactam nos resultados do 

IDEB sob a ótica das práticas de gestão do Conhecimento. 

 

 

1.1.2 - Objetivos específicos 

 

 

A- Explicitar a gestão educacional pública municipal de Sobral, no estado do Ceará, no 

período de 1997 até 2015; 

 

B- Apresentar o sistema de avaliação do IDEB e sua relevância, enquanto condutor de 

políticas públicas, para a melhoria da qualidade da educação brasileira; 

 

C- Descrever os processos gerenciais e as práticas pedagógicas da Escola Municipal 

Emílio Sendim em Sobral - CE; 

 

D- Analisar os processos de gestão e as práticas pedagógicas da escola Municipal Emílio 

Sendim – CE sob a ótica da Gestão do Conhecimento. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

A Escola Municipal Emílio Sendim, localizada em Sobral, no interior do Ceará, 

oferta matrícula para o ensino fundamental anos iniciais, atende alunos de situação 

socioeconômica desfavorecida, e por ser uma escola pública, enfrenta os mesmos 

obstáculos e desafios que a maioria das escolas de ensino público no Brasil. A despeito 

desses agravantes, obteve a nota 9,8, no IDEB 2015 (QEDU, 2017), o que torna relevante 

conhecer as estratégias utilizadas por tal escola para alcançar esse resultado, apesar de 
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estar situada no interior do estado, numa região nordestina, com clima característico do 

semiárido e recursos mais limitados, quando comparados com as escolas privadas e 

regiões de maior poder econômico no país.   

No Brasil, os resultados das avaliações nacionais com a Prova Brasil, realizada 

nos municípios, e o SAEB, realizado nas federações, revelam que a educação pública 

ainda é muito deficiente e insatisfatória (GOMES, 2013; INEP, 2008; FERNANDES, 

2007a). Os números revelam que, de 2.438.249 alunos que participaram das avaliações 

nacionais, apenas 1. 225.082 alcançaram o aprendizado adequado na competência de 

leitura e interpretação de textos, o que corresponde a 50% dos estudantes que não 

possuem a proficiência adequada em língua portuguesa, sendo, portanto, considerados 

analfabetos. Em matemática, os resultados são ainda mais alarmantes, onde apenas 

943.413 alunos, apresentaram aprendizado adequado na competência de resolução de 

problemas, representando 39% do total (QEDU, 2017). É latente a necessidade de maiores 

investimentos e o estabelecimento de novos processos para a educação, principalmente, 

no que diz respeito à alfabetização das crianças, que representa uma fase crucial para que 

o aluno progrida com sucesso em toda a sua vida acadêmica, e que atualmente está muito 

fragilizada em nosso país.  

Ao discorrer sobre a importância de buscar melhorias para a educação, Gomes 

(2013) acrescenta que a alfabetização deficiente de crianças é uma questão importante, e 

que deve ser enfrentada, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. A autora 

ressalta que as dificuldades dos alunos em leitura, escrita e matemática podem se agravar 

no decorrer da vida estudantil, aumentando os índices de evasão e reprovação. Embora o 

contexto geral da educação brasileira seja preocupante, há algumas escolas, que 

apresentam resultados positivos de aprendizagem dos alunos, independente do contexto 

socioeconômico em que estão inseridas (FARIA, 2015b).  

Aguiar (et al. 2006), referindo-se à situação desfavorável das escolas brasileiras, 

afirma que, a despeito das condições inadequadas das escolas, é possível oferecer mais 

qualidade no ensino, sendo necessário também mais estímulos e mais compromisso das 

autoridades políticas e da família. Para os autores, quanto mais baixo o nível 

socioeconômico dos alunos, mais importante será o papel da escola e maior será o efeito 

da mesma no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

É o caso da escola da Escola Municipal Emílio Sendim – Sobral/Ce, cidade que 

apresenta resultados positivos no IDEB em toda a rede escolar. É notável que a garantia 

de resultados positivos na aprendizagem nessa escola, e em todo o município, não está 
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relacionada à situação econômica e social de suas famílias, ou mesmo ao acesso a recursos 

educacionais inovadores. Mas é fruto da implementação de políticas educacionais 

eficientes e do engajamento de todos os atores envolvidos no processo educativo.  

Nesse contexto, o estudo “Excelência com Equidade”, elaborado pela Fundação 

Lemann (2012), ressalta que, alunos pobres tem total capacidade de superar as 

desvantagens e obter resultados positivos, aprendendo com qualidade, desde que sejam 

oferecidas as condições necessárias, ou seja, uma escola que cumpra seu papel de educar 

com excelência.  

 A relação entre as estratégias de Gestão utilizadas pela escola e as práticas de 

Gestão do conhecimento, poderá permitir um entendimento mais sistemático e aplicável 

dessas práticas no contexto escolar, sendo úteis para auxiliar a instituição analisada a 

reforçar suas estratégias, melhorando-as e intensificando-as e também auxiliar outras 

instituições que encontram dificuldades em obter resultados positivos no IDEB, mesmo 

que para isso, seja necessário adaptar as estratégias à sua realidade. É importante ressaltar 

que as práticas de Gestão do Conhecimento tratadas neste estudo, não tem a pretensão de 

estabelecer-se como receita pronta, a ser replicada em outras escolas, mas, ao comprovar-

se a sua utilização e eficácia na escola analisada, elas podem ser norteadoras de ações que 

contribuam para aprimorar a prática pedagógica e a gestão escolar, fortalecendo, assim, 

o ensino e a aprendizagem. 

Por fim, acredita-se na importância e relevância deste estudo, que visa 

demonstrar como as Práticas de Gestão do Conhecimento podem ser utilizadas na gestão 

escolar de forma a agregar valor à instituição educacional por meio da obtenção de 

resultados acima da média no IDEB, bem como estabelecer essas práticas como 

estratégias eficazes de gestão que possibilitam ou auxiliam no alcance deste índice. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro apresenta os seguintes 

elementos: introdução ao tema, o problema de pesquisa, os objetivos, justificativa e 

relevância do tema e a estrutura da dissertação.  

No capítulo 2 é apresentada uma fundamentação teórica sobre as temáticas 

abordadas, contendo os seguintes tópicos: Gestão do Conhecimento nas organizações, o 

processo de criação do conhecimento elaborado por Nonaka e Takeuchi, a gestão do 

conhecimento e seus ciclos, gestão do conhecimento no contexto educacional, as práticas 
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de gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento no contexto educacional e a gestão 

do conhecimento no ensino público.  

No capítulo 3 é explicitada a política educacional do município de Sobral/Ce, bem 

como as estratégias do programa de alfabetização na idade certa, seguido por uma breve 

explanação sobre a escola municipal Emílio Sendim, suas características e infraestrutura. 

E uma apresentação do IDEB e suas diretrizes. 

 No capítulo 4 é apresentada a metodologia do desenvolvimento do trabalho: os 

participantes da pesquisa, os procedimentos, os materiais e os instrumentos utilizados.    

No capítulo 5 é realizada a apresentação e análise dos resultados, onde são 

identificadas as práticas de gestão da escola analisada que podem ser relacionadas com 

as práticas de gestão do conhecimento. 

 Por fim, no capítulo 6, temos as considerações finais do trabalho e as perspectivas 

futuras de pesquisa. 
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2. GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Nos dias atuais estamos vivenciando a era da informação e do conhecimento, onde 

o conhecimento passa a ser um recurso valioso e imprescindível para o desenvolvimento 

das organizações (VALENTIM, 2008; DALKIR, 2005; ANGELONI, 2008). O excesso 

de informações a que estamos expostos diariamente, trouxe a necessidade de estabelecer 

estratégias eficientes para gerencia-las, selecionando e organizando-as a fim de gerar o 

conhecimento necessário para atender a demanda da sociedade e, principalmente, das 

organizações. Diante desse cenário, Valentim (2008) assevera que:  

 

Os fazeres organizacionais são alicerçados por informação, conhecimento e 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), cuja imbricação tem 

transformado os ambientes organizacionais significativamente. Diferentes 

áreas do conhecimento se debruçam em modelos, métodos, técnicas, 

instrumentos e ferramentas que melhorem esses fazeres, com o objetivo de 

dinamizar as ações econômicas, comerciais, políticas, sociais etc., de modo a 

propiciar a permanência da organização no mercado em que atuam. Portanto, 

a informação e o conhecimento passam a ser elementos-chave, cujas 

problemáticas afetam sobremaneira a atuação organizacional (VALENTIM, 

2008, p.2). 

 

A Gestão do conhecimento, desenvolvida há mais de duas décadas (GONZALEZ, 

2017) tem sido objeto de estudo constante entre os pesquisadores da área empresarial e 

educacional, estabelecendo-se como uma estratégia eficiente para nortear a tomada de 

decisão nas organizações, através da sistematização de dados e informações, que são 

transformados em conhecimento útil e essencial para a organização. 

Para uma melhor compreensão acerca da Gestão do conhecimento, é importante 

estabelecer a definição dos termos: dado, informação e conhecimento. Embora existam 

várias explicações para os mesmos, utilizaremos as definições dadas por Davenport e 

Prusak (1998). Esses autores declaram que os dados são facilmente estruturados, e podem 

ser armazenados e manipulados por máquinas, e acrescentam ainda que os “dados nada 

dizem sobre a própria importância ou relevância. Porém, os dados são importantes para 

as organizações, porque são matéria-prima essencial para a criação de informação” 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 3).   

A informação, por sua vez, possui muita relevância e exige a intermediação 

humana para interpreta-la, dando-lhe significado (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Em 

outro estudo realizado por Davenport et al. (2004), os autores afirmam que: 

As informações são aquilo em que os dados se transformam quando nós os 

interpretamos e contextualizamos. Elas também são o veículo para se expressar 
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e comunicar o conhecimento nos negócios e em nossas vidas. As informações 

têm mais valor que os dados e, ao mesmo tempo, maior ambiguidade 

(DAVENPORT et al., 2004, p. 190) 

 

 

Já o “conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações” (DAVENPORT e 

PRUSAK 1998, p.6). Essa citação, sugere que o conhecimento é resultado da integração 

das informações e experiências vivenciadas pelo indivíduo, gerando a partir daí, novas 

habilidades e competências. Davenport et al. (2004) reafirmam a definição de 

conhecimento ao declarar que o mesmo: 

 
É a informação dentro da mente das pessoas; sem uma pessoa consciente e 

perspicaz não há conhecimento. Ele é muito valioso, por que os seres humanos 

criam novas ideias, percepções e interpretações, e as aplicam diretamente ao 

uso da informação e à tomada de decisões. (DAVENPORT et al., 2004, p.190) 

 

Para Nonaka e Takeuchi (2008, p. 19) “o conhecimento é inerentemente 

paradoxal, pois é formado do que aparenta ser dois opostos”: o conhecimento explícito e 

o conhecimento tácito. É interessante notar que, “ao longo do tempo, o conhecimento 

humano oscila entre o tácito e o explícito por um processo de interação social, o que 

também produz novo conhecimento e amplia seu uso” (CHOO, 2006, p. 203). 

O Primeiro é sistemático e pode ser facilmente sistematizado, armazenado e 

transmitido, já o segundo é mais subjetivo, inerente e pessoal, pois refere-se ao 

conhecimento que o indivíduo adquiriu durante a vida, através de suas vivências e 

experiências, e esse tipo de conhecimento não pode ser facilmente transmitido ou 

formalizado. Para Nonaka e Takeuchi: 

 

O conhecimento tácito também contém uma importante dimensão “cognitiva”. 

Ela consiste em crenças, percepções, ideais, valores, emoções e modelos 

mentais tão inseridos em nós que os consideramos naturais. Embora não possa 

ser articulada tão facilmente, essa dimensão do conhecimento tácito dá forma 

ao modo como percebemos o mundo em torno de nós. (NONAKA E 

TAKEUCHI, 2008, P. 19) 

 

Esta afirmação nos permite defender a ideia de que o conhecimento tácito 

representa a identidade e individualidade dos sujeitos, por sua característica intuitiva e 

intrínseca, e de acordo com Albagli (2004, p.10), “considerando a maior facilidade de 

disseminação de conhecimentos codificados por meio das TICs, o conhecimento tácito é 

considerado diferencial básico de competitividade”.  
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Com o objetivo de sobreviver diante dos inúmeros desafios impostos na atualidade 

pela sociedade do conhecimento, as organizações têm buscado frequentemente converter 

dados e informações em conhecimento. E a partir desse contexto, surgiu a Gestão do 

conhecimento (GC), que busca compreender o conhecimento e como ele é produzido, 

aplicado e gerenciado nas organizações. Para Terra, (2005, p.2) a gestão do conhecimento 

“se ocupa, portanto, dos processos gerenciais e infraestrutura física e digital que facilitam, 

favorecem e estimulam os processos humanos de criação, compartilhamento e uso de 

conhecimentos individuais e coletivos”. Nota-se nessa afirmação do autor que a gestão 

do conhecimento está relacionada ao conhecimento que cada indivíduo possui e a forma 

como ele é utilizado nas organizações, revelando uma visão essencialmente humana, e 

isso exige “um compromisso com o aprendizado constante, com modelos de negócios e 

organizacionais colaborativos e com uma cultura de inovação” (TERRA, 2005, p.3). Para 

Davenport e Prusak (1998) a Gestão do conhecimento é um conjunto de processos que 

norteia e dirige a criação, disseminação e o uso do conhecimento para alcançar os 

objetivos da organização de forma integral. 

Na atualidade, a Gestão do Conhecimento torna-se imprescindível para 

organizações competitivas e que buscam consolidar-se no mercado, pois de acordo com 

Bukowitz e Williams (2002, p.17), “a gestão do conhecimento é o processo pelo qual a 

organização gera riqueza, ou valor, a partir do seu conhecimento ou capital intelectual”. 

Para Wiig (1993) a Gestão do Conhecimento consiste na elaboração sistemática, explícita 

e intencional do conhecimento e sua aplicação para potencializar a eficiência da 

organização. Dalkir (2005) relata que uma boa definição de GC deve levar em 

consideração a captura e o armazenamento do conhecimento e estabelece que a Gestão 

do Conhecimento, 

  

É a coordenação deliberada e sistemática do pessoal, tecnologias, processos e 

estrutura organizacional, a fim de agregar valor através da reutilização e 

inovação. Esta coordenação é alcançada através da criação, compartilhamento 

e aplicação do conhecimento, bem como através da alimentação de valiosas 

lições aprendidas e melhores práticas na memória corporativa, a fim de 

promover a aprendizagem organizacional contínua (DALKIR, 2005, p.3). 

 

Ainda sobre o alcance, a sustentabilidade e o potencial para a inovação da Gestão 

do conhecimento nas organizações Albagli enfatiza que: 

 

A capacidade de gerar, de adaptar/recontextualizar e de aplicar conhecimentos, 

de acordo com as necessidades e especificidades de cada organização, país e 

localidade, é, portanto, central. Desse modo, tão importante quanto a 
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capacidade de produzir novo conhecimento é a capacidade de processar e 

recriar conhecimento, por meio de processos de aprendizado; e, mais ainda, a 

capacidade de converter esse conhecimento em ação, ou, mais 

especificamente, em inovação. (ALBAGLI, 2004, p.10) 

 

Embora existam muitas definições para a Gestão do conhecimento (DALKIR, 

2005), ao analisar as definições apresentadas neste trabalho, percebe-se que a criação do 

conhecimento é um elemento importante desse modelo de Gestão, sendo explicitada por 

Nonaka e Takeuchi, quando afirmam que “uma organização cria e utiliza conhecimento 

convertendo o conhecimento tácito em conhecimento explícito” (2008, p. 23). No 

próximo tópico será abordado o processo de criação do conhecimento de acordo com 

Nonaka e Takeuchi (2008). 

 

2.1.  O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ELABORADO POR 

NONAKA E TAKEUCHI 

 

Nonaka e Takeuchi ilustram o processo de criação do conhecimento através da 

espiral do conhecimento ou modelo SECI. Nele, o processo inicia com a socialização e 

passa por quatro modos de conversão do conhecimento, conforme mostra a figura 1: 

   Figura 1: O modelo SECI – a espiral do conhecimento. 

 

    Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

Na figura acima, o modelo SECI representa a essência do processo de criação do 

conhecimento, que é composto por quatro modos de conversão: Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização. Ele sugere que a interação entre o 

conhecimento tácito e explícito e entre o indivíduo e a organização são essenciais para a 
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criação do conhecimento. Ribeiro (2017), ao apresentar em seu livro o modelo SECI, 

ressalta:  

Você pode observar que o modelo SECI tem uma enorme importância na 

concepção da Gestão do Conhecimento, pois permite entender a natureza 

dinâmica da criação do conhecimento nas organizações e se preparar para fazer 

a gestão deste processo com eficácia. Devemos entendê-lo, então, como um 

processo social cujos padrões de conhecimento vão se passando de um ou mais 

indivíduos para o grupo no qual estão inseridos e destes grupos ocorre a 

transferência para a organização (RIBEIRO, 2017, p.26).  

 

Ainda nesse contexto, a declaração de Choo (2006), complementa a teoria de 

Ribeiro (2017), pois o mesmo afirma que: 

 

A construção do conhecimento é conseguida quando se reconhece o 

relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito dentro de uma organização, e quando são elaborados processos 

sociais capazes de criar novos conhecimentos por meio da conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito (CHOO, 2006, p.37) 

 

Nonaka e Takeuchi compreendem que a criação do conhecimento é realizada em 

etapas cíclicas, iniciando com a socialização e passando pelos outros modos de conversão, 

conforme especificado abaixo: 

 

1- Socialização – Compartilhar e criar conhecimento tácito através de 

experiência direta; 

2- Externalização – Articular conhecimento tácito através do diálogo e da 

reflexão; 

3- Combinação – Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a 

informação; 

4- Internalização - Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na 

prática. (NONAKA E TAKEUCHI, 2008, P. 23) 

 

 

É interessante ressaltar a importância do conhecimento tácito nesse processo de 

criação do conhecimento, pois, apesar de sua difícil sistematização, a base desse modelo 

consiste em internalizar esse conhecimento, transformá-lo em conhecimento explícito e 

vice-versa (CHOO, 2006), e utiliza-lo para a tomada de decisão e a otimização dos 

processos na organização.  Os referidos autores acrescentam ainda que: 

 

A produção de novos conhecimentos envolve um processo que amplifica, 

organizacionalmente, o conhecimento criado pelos indivíduos e cristaliza-o 

como parte da rede de conhecimentos da organização. O que impulsiona esse 

processo de amplificação do conhecimento é a interação contínua, dinâmica e 

simultânea entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito (NONAKA 

e TAKEUCHI, 2008, p. 24). 
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Para que ocorra de fato essa amplificação organizacional explicitada por 

NONAKA e TAKEUCHI (2008) faz-se necessário estimular a comunicação e a troca de 

conhecimentos entre os indivíduos, além de estabelecer essa interação “como cultura da 

organização, a Gestão do Conhecimento tem que procurar as ferramentas motivacionais 

que fomentem e recompensem o interesse dos indivíduos por tornar explícito seu 

conhecimento tácito” (RIBEIRO, 2017, p.18). A partir dos conceitos indicados nesse 

estudo, pode-se inferir que a gestão do conhecimento promove mudanças significativas 

numa organização, pois consiste em reorganizar as políticas e processos gerenciais. Ela 

requer investimentos e exige a colaboração sistemática de todos os integrantes da 

empresa, o que pode ser considerado um obstáculo para a sua implementação (TERRA, 

2005; HORTA, 2017). Entretanto, esse é um esforço que agrega valor para a organização, 

pois, “a implantação coordenada da GC cria uma vantagem competitiva sustentável e de 

difícil imitação, pois está enraizada nas pessoas que trabalham na empresa, e não em 

recursos físicos, que são facilmente imitáveis pelos concorrentes (SILVA, 2004, p.143). 

Horta (2017) corrobora essa interpretação ao assegurar que, 

 

Uma implantação bem-sucedida da gestão do conhecimento gera benefícios, 

permitindo que as organizações tenham um diferencial estratégico na criação, 

produção, coordenação de processos e principalmente deixa um ambiente 

propício onde os indivíduos estejam motivados a serem eficientes 

tecnicamente, compartilhando seus conhecimentos e promovendo o 

crescimento contínuo organizacional. (HORTA, 2017, p.12) 

 

 O incentivo ao desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize a 

criação, disseminação e compartilhamento do conhecimento é importante para qualquer 

organização, pois, o estímulo e a intensificação dos processos de comunicação nas 

organizações são uma condição facilitadora para a criação e utilização do conhecimento 

(ANGELONI, 2010), e de acordo com Nonaka e Takeuchi: “as empresas bem-sucedidas 

são as que criam consistentemente novos conhecimentos, disseminam-no amplamente 

pela organização e o incorporam rapidamente em novas tecnologias e produtos” 

(NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p.24). Vejamos a seguir, uma breve explanação sobre 

ciclos da Gestão do Conhecimento. 
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2.2. A GESTÃO DO CONHECIMENTO E SEUS CICLOS 

 

Além da espiral do conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi (2008) existem 

outros ciclos e diversas definições para a Gestão do Conhecimento (DALKIR, 2005), pois 

a GC é um processo dinâmico e articulado, onde o conhecimento organizacional deve ser 

fluido, seguindo de uma etapa para outra de forma cíclica, gerando valor para a 

organização, dessa forma, alguns estados evolutivos devem ser alcançados antes de 

evoluir para as próximas fases (ORTIZ LAVERDE et. al., 2003). 

Apesar das várias definições, Davenport e Prusak (1998) afirmam que esse 

processo pode ser organizado em quatro etapas principais: geração, codificação, 

disseminação e apropriação de conhecimento, esta síntese revela a importância de gerar 

conhecimento em prol do desenvolvimento da organização, disseminando-o e levando os 

funcionários a apropriarem-se desse recurso.  

Ao apropriar-se de determinado conhecimento, necessário para a empresa, o 

profissional estará valorizando-se e gerando mais valor para a organização. Essa 

compreensão é fundamental para que os colaboradores, muitas vezes avessos às 

mudanças que a implementação da Gestão do Conhecimento exige, reconheçam que 

essas, são positivas para todos os envolvidos. 

Vários estudos mostram como deve ser o ciclo do conhecimento na prática, e com 

o objetivo de esclarecer a respeito dos diversos ciclos de Gestão do Conhecimento, com 

base na literatura sobre o tema, o quadro abaixo evidencia a visão de alguns autores acerca 

das etapas deste processo: 

Quadro 1: Ciclos de Gestão do Conhecimento 

Autores Processo / Ciclo de GC 

APO YOUNG (2010) Identificar, criar, armazenar, compartilhar 

e aplicar; 

Bukowitz e Williams (2002) Obter, usar, aprender, contribuir, acessar, 

apreciar, descartar; 

CEN (2004)  Identificar, criar, armazenar, compartilhar 

e utilizar;  

Dalkir (2005) Criar e Capturar, compartilhar e 

disseminar, adquirir e aplicar 

Davenport e Prusak (1998)  Gerar, codificar, transferir;  

Liyanage et al (2009)  Identificar, adquirir, transformar, associar 

e aplicar;  

McElroy (1999)  Produzir, integrar, dar feedback;  
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Meyer e Zack (1996)  Adquirir, refinar, estocar e recuperar, 

distribuir, apresentar;  

Nonaka e Takeuchi (2008)  Socializar, externalizar, combinar e 

internalizar;  

Wang e Ahmed (2005)  Identificar, adquirir, codificar, armazenar, 

disseminar, refinar, aplicar e criar;  

Wiig (1993)  Construir, armazenar, compartilhar, 

aplicar;  

Terra (2005) Gerar, identificar, validar, compartilhar, 

usar, proteger. 

Fontes: YOUNG (2010), DAVILA, et al (2014), Nonaka e Takeuchi (2008), Terra 

(2005). 

 

Ao analisar esses ciclos de Gestão do Conhecimento, é claramente perceptível que 

as etapas mais presentes nos mesmos são: a identificação, criação, compartilhamento, 

disseminação, utilização e aplicação de conhecimento, sendo que, TERRA (2005) 

também acrescenta a necessidade de desenvolver estratégias para proteger o 

conhecimento organizacional, o que revela a importância do conhecimento para qualquer 

organização. O gerenciamento eficaz deste ativo tão valioso, pode representar um 

diferencial competitivo e agregar valor à organização (BUKOWITZ E WILLIAMS, 

2002; DAVILA, et al. 2014; DRUCKER, 1993). No próximo tópico o objetivo consiste 

em apresentar algumas das práticas de Gestão do Conhecimento. 

 

2.3  AS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Vimos anteriormente que a Gestão do Conhecimento visa facilitar o acesso e a 

utilização do conhecimento em uma organização, e para alcançar esse objetivo, faz-se 

necessário seguir algumas etapas ou processos evolutivos (ORTIZ LAVERDE et. al., 

2003). Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

a Gestão do Conhecimento pode ser definida como um conjunto de práticas 

organizacionais que estão relacionadas à geração, à captura, à disseminação de 

conhecimento e para promover o compartilhamento do conhecimento de forma prática na 

organização (OECD, 2003). Ainda nesse contexto, Batista (2004), ao discorrer sobre as 

práticas de Gestão do Conhecimento, afirma que as mesmas devem possuir as seguintes 

particularidades: 

 

I) são executadas regularmente; II) sua finalidade é gerir a organização; III) 

baseiam-se em padrões de trabalho; e IV) são voltadas para produção, retenção, 
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disseminação, compartilhamento ou aplicação do conhecimento dentro das 

organizações, e na relação destas com o mundo exterior (BATISTA, 2004, p. 

15). 

           

 Na citação acima, percebe-se que as práticas de Gestão do Conhecimento 

possuem o objetivo fundamental de gerir o conhecimento, de forma que o mesmo possa 

produzir benefícios para a organização. Sendo assim, vale ressaltar que “estas ferramentas 

e práticas favorecem uma ou mais formas de geração do conhecimento e o uso de cada 

método ou conjunto de métodos é mais adequado para determinado contexto de uma 

organização” (CESA et al., 2011 p.5). Nesse sentido, tendo em vista que o objeto dessa 

pesquisa se encontra relacionado a esse assunto, torna-se relevante apresentar as práticas 

propostas por Batista Et al. (2005) que estabeleceram vinte e seis práticas de Gestão do 

Conhecimento a serem implementadas em organizações públicas, as quais foram 

classificadas da seguinte forma: 

 

A) Práticas relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de recursos 

humanos, que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de 

informações e conhecimento.  

B) Práticas ligadas primariamente à estruturação dos processos organizacionais, 

que funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e disseminação do 

conhecimento organizacional.   

C) Práticas cujo foco é a base tecnológica e funcional, que serve de suporte à 

gestão do conhecimento organizacional, incluindo automação da gestão da informação, 

aplicativos e ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e 

colaboração (BATISTA et al, 2005, p. 12). 

Essa classificação, dividida em três eixos (pessoas, processos e tecnologia) 

abrange as principais áreas de gestão de uma organização e no quadro abaixo estão 

listadas algumas práticas selecionadas para nosso estudo, com base em análise 

documental (SEDUC/SOBRAL) e que se relacionam com a nossa pesquisa: 

Quadro 2: Práticas de Gestão do Conhecimento propostas por Batista et al. (2005) 

Práticas ligadas à Gestão de Recursos Humanos 

Fóruns/Listas de discussão - definidos como espaços para discutir, homogeneizar 

e compartilhar informações, ideias e experiências que contribuirão para o 

desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de processos e 

atividades da organização. 
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Comunidades de prática - são grupos informais e interdisciplinares de pessoas 

unidas em torno de um interesse comum. 

Educação corporativa - compreende processos de educação continuada, 

estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as 

áreas da organização. 

Mentoring - é uma modalidade de gestão do desempenho na qual um expert 

participante (mentor) modela as competências de um indivíduo ou grupo, observa e 

analisa o desempenho e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou 

grupo. 

Universidade corporativa - é a constituição formal de unidade organizacional 

dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da 

organização. 
 

Práticas ligadas à Gestão de Processos 

Melhores Práticas (Best Practices) – este tipo de iniciativa refere-se à identificação 

e à difusão de melhores práticas, que podem ser definidas como um procedimento 

validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 

Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de conhecimentos – este 

grupo de práticas indica o registro do conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços e relacionamento com os clientes. 

Sistema de gestão por competências – indica a existência de uma estratégia de 

gestão baseada nas competências requeridas para o exercício das atividades de 

determinado posto de trabalho e a remuneração pelo conjunto de competências 

efetivamente exercidas. 

Banco de competências organizacionais – trata-se de um repositório de 

informações sobre a localização de conhecimentos na organização, incluindo fontes 

de consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de determinado 

conhecimento. 

Banco de competências individuais – este tipo de iniciativa, também conhecido 

como Banco de Talentos ou Páginas Amarelas, é bastante disseminado em diversos 

tipos de organizações, de acordo com a literatura.  
 

Práticas ligadas à Gestão de Tecnologia 

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets – este conjunto 

de práticas refere-se a portais ou outros sistemas informatizados que capturam e 

difundem conhecimento e experiência entre os trabalhadores/departamentos. 
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Gestão Eletrônica de Documentos (GED) − trata-se de prática de gestão que 

implica adoção de aplicativos informatizados de controle de emissão, edição e 

acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e descarte de 

documentos. 
 

Fonte: (BATISTA et al., 2005, p. 17) 

 

A Asian Productivity Organization (APO), também desenvolveu um manual de 

ferramentas e técnicas de Gestão do Conhecimento, o qual apresenta um quadro 

referencial com diversas práticas para auxiliar as organizações no processo de 

implementação da Gestão do Conhecimento. “O Manual é um compilado de técnicas 

testadas e já implementadas com sucesso dentro de suas iniciativas de GC” (FREIRE et 

al., 2013, p.20). Ele se constitui numa abordagem integrada para identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento, aumentando assim, a produtividade, 

o lucro e promovendo o crescimento da organização (YOUNG, 2010). Para a elaboração 

do manual, foi desenvolvido um questionário com base em sete categorias de auditoria, 

que são: “Liderança em GC; Processos; Pessoas; Tecnologia; Processos de 

Conhecimento; Aprendizado e Inovação; Resultados da GC (rentabilidade; 

produtividade; qualidade e crescimento) ” (FREIRE, 2013, p.30). 

Algumas práticas do Manual da APO (YOUNG, 2010) são relevantes para essa 

pesquisa, pois podem ser utilizadas e aplicadas no contexto escolar. O quadro a seguir, 

demonstra quais são e como elas se caracterizam: 

Quadro 3: Práticas de Gestão do Conhecimento da APO 

Práticas Manual da Asian Productivity Organization - APO 

Café do Conhecimento - Um Café do Conhecimento é uma maneira de ter uma 

discussão em grupo, refletir, desenvolver e compartilhar quaisquer pensamentos e 

idéias que surjam, de forma não conflituosa.  

Aprendizagem e captura de ideias – estratégias para aprender a capturar novas ideias 

da equipe de forma sistemática. É a constituição formal de unidade organizacional 

dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da 

organização. 

Taxonomia - é uma técnica que fornece a estrutura para organizar informações, 

documentos e bibliotecas de forma consistente. Essa estrutura ajuda as pessoas a 

navegar, armazenar e recuperar dados e informações necessárias em toda a 

organização. Ela cria um fluxo de trabalho natural e necessidades de conhecimento em 

uma estrutura intuitiva.  

Peer Assist - É uma técnica usada por uma equipe de projeto para solicitar assistência 

de colegas e especialistas em assuntos sobre uma questão significativa que a equipe 

enfrenta. 
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Revisão após a ação -é uma técnica para avaliar e capturar as lições aprendidas após 

a conclusão de um projeto. Permite aos membros da equipe do projeto descobrir por 

si mesmos o que aconteceu, por que aconteceu e como manter os pontos fortes e 

melhorar os pontos fracos. É estruturado como uma discussão informal com os 

principais membros da equipe do projeto. 

Fonte: YOUNG (2010) 

 

As etapas, acima mencionadas, são também denominadas de processos de 

Gestão do Conhecimento, que permitem à organização agregar valor a partir do 

conhecimento, que é efetivamente utilizado para alcançar resultados na organização 

(DRUCKER, 1999). Desse modo, as práticas apresentadas anteriormente servem para 

apoiar e colaborar com a execução desses processos. E isso permite considerar que a 

implementação dessas práticas de Gestão do Conhecimento no contexto organizacional, 

incluindo o escolar, pode produzir resultados positivos em todos os níveis da organização, 

à medida em que possibilitam um melhor acesso à informação e ao conhecimento dentro 

e fora da instituição, e um modelo de gestão mais sistemático e organizado, com 

definições claras das metas a serem alcançadas. 

 Batista, (2012, p.68) afirma que, no contexto onde existe a implementação das 

práticas de Gestão do Conhecimento, “os resultados imediatos são aprendizagem e 

inovação e, como consequência, o incremento da capacidade de realização individual, da 

equipe, da organização e da sociedade de identificar, criar, armazenar, compartilhar e 

aplicar conhecimento. ” 

A utilização de práticas de Gestão do Conhecimento no contexto escolar, pode 

melhorar a comunicação, proporcionar melhorias na criação, captação e utilização do 

conhecimento dentro e fora da unidade escolar, auxiliando a escola ou rede de ensino a 

alcançar suas metas. Nesse sentido, Batista et al. ao discorrerem sobre a importância da 

implementação da GC em Instituições públicas, afirmam que: 

 
Gestão do Conhecimento é mais que a agregação de projetos, metodologias e 

ferramentas: significa compromisso com a transparência; foco nos processos 

em vez da hierarquia; uso e reuso eficaz de informações, conhecimentos, boas 

práticas de gestão e expertises; visão integradora; uso eficaz de novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação; e, principalmente, foco nas 

necessidades dos cidadãos. (BATISTA et al. 2005, p. 84) 

 

 

Portanto, as práticas de Gestão do Conhecimento podem auxiliar os mais 

diversos contextos organizacionais, beneficiando a sociedade como um todo, à medida 

em que produz impactos positivos nos processos, produtos e serviços e, 
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consequentemente, agregando valor e uma maior integração das estratégias de gestão. O 

próximo tópico objetiva fazer uma abordagem sobre a Gestão do Conhecimento no 

âmbito da educação. 

 

2.4.GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

O contexto Educacional é formado por diversos atores, que colaboram para que 

os processos de ensino e aprendizagem ocorram de maneira eficiente, neste sentido, o 

gestor escolar é, na maioria das escolas brasileiras, o responsável direto pelo bom 

funcionamento da Instituição escolar (PARO, 2007), devendo ter conhecimento sobre os 

processos de gestão que sejam eficientes para o bom andamento da instituição. Sobre esse 

tema, Luck (2012) afirma que: 

 
O trabalho dos gestores escolares se assenta sobre sua capacidade de liderança, 

isto é, de influenciar a atuação de pessoas para o trabalho, a aprendizagem e a 

construção de conhecimentos, e tem em vista que a gestão se constitui num 

processo de mobilização e organização do talento humano para atuar 

coletivamente na promoção de objetivos educacionais (LUCK, 2012, p. 20). 

 

 

Conforme está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(BRASIL, 1996), é importante que a gestão administrativa da escola seja democrática, 

portanto, deve mobilizar todos os atores envolvidos com a instituição, para a construção 

de um projeto político pedagógico coerente e que esteja alinhado às necessidades e 

particularidades do local onde está inserida a escola, “contribuindo assim com a 

construção de uma educação de mais qualidade, pautada numa gestão mais voltada à 

autonomia, à descentralização de poder e na formação de cidadãos mais humanizados, 

críticos e reflexivos”. (COSTA, 2018, p.5). 

Uma gestão democrática, exige um gestor proativo e capaz de garantir o 

compromisso e empenho de todos os colaboradores da escola e comunidade, dessa forma, 

a tomada de decisão é resultado de um processo coletivo e fundamentado. De acordo com 

Tavares: 

 

Este compromisso se traduz na ação dos envolvidos no processo pedagógico, 

ação essa focada e identificada com objetivos, valores, princípios e estratégias 

de desenvolvimento. Não estamos falando aqui do personagem principal da 

educação: o aluno. Estamos falando de todos os responsáveis pela educação, 

onde a escola se torna o epicentro do encontro desses responsáveis que querem 

o melhor para o aluno e para a educação (TAVARES, 2014, p.10) 
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A busca constante pelo melhor ensino e aprendizagem, tão almejados pelos 

idealizadores da escola democrática, é uma realidade muito presente nas escolas de todo 

o país, e sendo a Gestão do Conhecimento e suas práticas apontadas como uma estratégia 

eficiente para que as organizações alcancem a excelência em seus processos, pode-se 

incluir nesse contexto as Instituições de ensino, já que as mesmas são as maiores 

produtoras e disseminadoras do conhecimento, conforme ressalta Souza (2016): 

 

 
As instituições de ensino são as organizações de máxima produção do 

conhecimento. Nas atividades diárias de ensino, os colégios têm que obter, 

armazenar, compartilhar, utilizar, produzir e gerenciar conhecimentos com 

objetivo de educar os alunos de forma eficaz e neste momento de mudanças 

vertiginosas é preciso trabalhar a importância do conhecimento tácito. 

(SOUZA, 2016, p.48) 

 

Dessa forma, as instituições de ensino, enquanto organizações que produzem 

conhecimento, também devem aprender a gerencia-lo, já que, de acordo com Alnashri 

(2015, p.193) “o conhecimento é um dos principais requisitos e componentes de qualquer 

sistema que procure evoluir e se beneficiar”.  Sendo assim, a sociedade atual, que está 

sujeita ao excesso de informações, deve manter-se atualizada, reinventando-se e 

descobrindo novas formas de transformar a informação em conhecimento útil e aplicável, 

pois  “sabemos que empresas na era do conhecimento são as instituições que aprendem e 

se diferenciam pelo que sabem e principalmente pela forma como conseguem usar esse 

conhecimento. Nas escolas, não pode ser diferente”(SIMÃO, 2008, p.5),  e embora o 

mercado empresarial seja altamente competitivo,  

 
“O sistema educacional constitui-se igualmente num cenário dinâmico, cada 

vez mais exigente, cujo capital intelectual deve ser integrado num mesmo 

grupo colaborativo, funcionando como sua própria mola propulsora, capaz de 

alavancar o nível da educação no Brasil (EMYDIO, 2012, p. 11) 

 

 Ao implementar as práticas de Gestão do Conhecimento, as instituições de ensino 

podem aprimorar os processos de criação do conhecimento educacional, pois a utilização 

de “técnicas necessárias, recursos humanos, estrutura organizacional flexível, além da 

cultura de apoio, são fatores significativos, tão cruciais para a produção de conhecimento 

e disseminação como cultura dentro de qualquer organização”(ALNASHRI, 2015, 

p.193). Embora os conceitos da Gestão do Conhecimento tenham surgido no meio 

empresarial, é importante ressaltar sua aplicabilidade no contexto escolar, já que as 

Instituições de ensino são produtoras de conhecimento, e este conhecimento educacional 
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é definido por Neto (2001, p.3) “como todo e qualquer conhecimento inerente de uma 

instituição de ensino, ou seja, não somente o ensino específico repassado ao aluno, mas 

todo conhecimento implícito ou explícito envolvido neste processo” o referido autor 

ainda acrescenta posteriormente que “o conhecimento educacional é como o 

conhecimento empresarial: a sincronia  do tácito e do explícito, da criatividade e do 

aprendizado, individualizados em cada mente humana”(NETO, 2001, p.4). 

É fato que “a escola e seus profissionais devem cada vez mais investir em 

conhecimento e socializá-lo para que a organização escolar aumente sua capacidade de 

criar e de inovar (TRES, 2007, p.1). Em seu estudo: Sistemas de Gestão do Conhecimento 

Aplicados à educação: uma revisão sistemática da literatura ,  Druziani (2011),  relata 

que, embora não existam muitos estudos sobre Gestão do Conhecimento e Educação, é 

notório que na maioria dos trabalhos encontrados, o perfil dos profissionais das 

instituições de ensino que realizam a Gestão do Conhecimento e utilizam suas 

ferramentas é diferenciado, e que “o fluxo de informação ocorre de maneira acelerada, o 

que demanda alto grau de flexibilidade por parte das organizações, docentes e discentes” 

(DRUZIANI, 2011, p.453). 

Esse efeito positivo relatado por Druziani (2011) nas instituições de ensino, 

reforça a importância das práticas de Gestão do Conhecimento nestas organizações, pois 

a mesma torna-se indispensável no contexto atual, para a integração à sociedade do 

conhecimento e para a produção da inovação em escolas e universidades, pois, “nesta 

sociedade as organizações precisam buscar inovação a fim de permanecer atuando com 

eficácia. Tais inovações estão vinculadas a um novo olhar no campo das aprendizagens” 

(DAMACENO, 2013, p.15). Um olhar diferenciado para a forma de aprender e capaz de 

produzir inovações, requer a sistematização e o compartilhamento do conhecimento 

dentro das instituições de ensino, e o incentivo à produção de conhecimento aplicável e 

útil para a sociedade. Ainda neste contexto Garcia ressalta que: 

 

A gestão do conhecimento (GC) utiliza um conjunto de métodos, técnicas e 

ferramentas para realizar a sistematização e compartilhamento do 

conhecimento, bem como para tornar o ambiente propício à geração, 

apropriação e uso do conhecimento. Quando o conhecimento é sistematizado 

e disponibilizado, bem como quando as pessoas são incentivadas a usá-lo, esse 

processo resultará na criação de novas idéias, gerando mais conhecimento em 

uma espiral contínua.  (GARCIA, 2009, p.2) 

 

A contínua criação e disseminação de conhecimentos, é o que se espera de um 

ensino de qualidade, com resultados positivos em diversas esferas da educação, mas 
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principalmente, em uma educação onde o aluno aprende de forma significativa e seja 

capaz de “adquirir novos conhecimentos e a compartilhar experiências na medida das 

necessidades atuais e futuras, promover o espírito crítico e fortalecer o compromisso de 

transformar a realidade social” (DAMACENO, 2013, p.32). 

 

2.5. A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO 

 

Devido ao objeto dessa pesquisa, é interessante destacar a importância da Gestão 

do Conhecimento nos processos de gestão da escola pública, enfatizando o papel do 

gestor escolar e como esse pode utilizar-se das práticas apresentadas anteriormente, para 

alcançar a excelência nos processos educativos. O Gestor da Escola pública brasileira 

enfrenta inúmeros desafios na sua atuação, relacionados principalmente ao fato de não 

existir continuidade nos processos, devido à rotatividade de gestores que é comum nestas 

escolas (MEDEIROS, 2011: SOUZA 2016). Faz-se necessário ao Gestor, desenvolver 

estratégias que lhe permitam atuar com eficiência para garantir resultados significativos 

para os alunos e toda a comunidade escolar. 

É importante ressaltar que, embora o gestor escolar seja representado na figura do 

diretor, numa escola pública democrática, a gestão da escola abrange o trabalho de 

diferentes atores. Entre eles estão: Coordenador, Orientador, Secretário entre outros 

profissionais (DAMACENO, 2013). Sendo assim, é necessária a atuação coletiva para 

que as metas do projeto político pedagógico sejam alcançadas (LUCK, 2009). 

Infelizmente a realidade das instituições escolares e de muitas organizações do setor 

público brasileiro é desafiadora, pois apresentam algumas dificuldades e particularidades 

que exigem a atenção e competência da equipe gestora. Oliveira et al. (2012) ao citar o 

estudo de Coelho (2005), relatam algumas destas características observadas nas 

organizações públicas brasileiras: 

 
Abandono das iniciativas de padronização e de melhoria dos procedimentos 

administrativos; desequilíbrios entre cargos em comissão, contratações 

temporárias e quadro efetivo; descontinuidade administrativa de objetivos, 

estruturas e projetos e de políticas públicas; permanência de modelos, estilos e 

atitudes gerenciais inadequadas; irracionalidade das diferenciadas estruturas 

de carreiras, cargos, salários e benefícios concedidos; inadequação do 

quantitativo de pessoal e/ou dos níveis de capacitação e de motivação do corpo 

funcional; falta de padrões de interoperabilidade e de adequação (quantitativa 

e qualitativa) da infraestrutura de tecnologia da informação; fragilidade do 

sistema de recompensas, reconhecimento e punições, voltado à melhoria do 

desempenho funcional e dos resultados organizacionais; coexistência de 

culturas e climas organizacionais impróprios à colaboração e ao 
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compartilhamento de conhecimentos. (COELHO, 2005 apud OLIVEIRA et al. 

2012, p.7) 

  

Embora esta seja uma dura realidade, os gestores das escolas públicas brasileiras 

enfrentam a maior parte dos obstáculos apresentados por Coelho (2005), e a Gestão do 

Conhecimento pode ser uma estratégia eficaz para lidar com os mesmos, pois,  

 

Dada a complexidade do sistema educacional e seus inúmeros desafios, torna-

se essencial que todo o conhecimento gerado seja partilhado e gerenciado, 

visando a evolução de todo o sistema. Torna-se primordial, portanto, a 

implantação da gestão do conhecimento também para este fim. (EMYDIO, 

2012, p.3) 

 

 

Em seu estudo que propõe um modelo de Gestão do Conhecimento para a 

administração pública, Batista (2012, p.46) ressalta que a mesma pode ser útil “para 

aumentar a capacidade organizacional e alcançar a excelência em gestão pública por meio 

da melhoria dos processos internos, desenvolvimento de competências essenciais e 

planejamento de estratégias inovadoras”. Dessa forma, a implementação de práticas de 

Gestão do Conhecimento no contexto escolar, embora exija mudanças significativas, tem 

potencial para alavancar os resultados da instituição e otimizar os processos de gestão, 

ensino e aprendizagem, pois, “quando os servidores públicos de uma equipe estão 

constantemente aprendendo e compartilhando conhecimento entre eles, há um aumento 

na capacidade de realização da equipe de trabalho” (BATISTA, 2012, p. 42). 

Essa aprendizagem constante e o compartilhamento do conhecimento, somente 

serão possíveis, num cenário educacional onde todos os colaboradores e alunos assumam 

seu papel na busca pelos resultados e metas propostos pela gestão escolar, exigindo 

motivação, empenho e liderança da equipe gestora. “É um grande desafio para o gestor 

escolar atuar como líder e desenvolver formas de organização inovadoras, 

empreendedoras e participativas, mas isto é indispensável” (TRES, 2007, p.4).  Seguindo 

essa linha de raciocínio, Simão (2008) relata que: 

 

 
Existe, portanto a demanda de aperfeiçoar a gestão da aprendizagem tanto dos 

docentes como dos alunos e a necessidade de um refinamento da gestão 

administrativa. Percebemos que as escolas têm uma crescente preocupação 

com os resultados da aprendizagem e com que indicadores poderá mensurar 

este conhecimento seja pela aprovação nas universidades nas quais os 

processos seletivos são mais exigentes ou pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) (SIMÃO, 2008, p. 5). 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), tem sido utilizado 

para avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes, oferecendo dados e subsídios para a 

compreensão do cenário educacional nacional. As avaliações (ANA, ANEB e PROVA 

BRASIL) são acompanhadas de questionários que são aplicados aos alunos, professores 

e diretores, além de questionário sobre os recursos pedagógicos e infraestrutura da 

unidade escolar. Neles, é possível conhecer o nível de formação dos professores, as 

práticas pedagógicas, o estilo de liderança e as estratégias de gestão da escola (PORTAL 

INEP), em junho de 2018, o Ministério da Educação anunciou algumas modificações 

nesse sistema, eliminando as nomenclaturas ANA, ANEB e PROVA BRASIL e todas as 

avaliações passaram a ser denominadas: SAEB, sendo diferenciadas apenas pelo ciclo 

correspondente. 

Nas escolas públicas, a realização das avaliações do SAEB é obrigatória e os seus 

resultados são disponibilizados através de boletins e indicadores como o IDEB, utilizados 

como referência para a elaboração de políticas públicas que visam a melhoria da 

qualidade da educação e para o repasse de recursos financeiros às unidades escolares. As 

práticas de Gestão do Conhecimento, ao serem implementadas no contexto educacional 

público, podem orientar a gestão escolar no desenvolvimento de estratégias para a 

criação, compartilhamento e utilização do conhecimento entre os atores que compõem a 

escola, nesse sentido, Batista (2012) acrescenta: 

 

A contribuição da GC como disciplina, ou ramo do conhecimento, para a 

administração pública é aumentar a capacidade de conhecimento dos 

trabalhadores, isto é, dos servidores e gestores públicos, das equipes de 

trabalho e de toda a organização pública – de maneira coletiva, sistemática e 

integrada – de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar os 

resultados apontados. (BATISTA, 2012, p.49) 

 

Embora autores como Batista (2012) reafirmem a importância da gestão do 

conhecimento em organizações públicas, a mesma não é utilizada com frequência nas 

escolas públicas. O estudo realizado por Santos (2012), revela que “é um aspecto 

importante para o desempenho escolar a identificação de práticas compatíveis com a 

gestão do conhecimento – mesmo que estas sejam utilizadas de modo intuitivo, eventual 

e assistemático” (SANTOS, 2012 p.160). Essa afirmação revela que, mesmo não sendo 

institucionalizada, a Gestão do Conhecimento produz efeitos positivos para a instituição 

escolar, à medida em que promove a disseminação de boas práticas, agilizando o acesso 
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às informações e a sistematização dos processos. Garcia (2009) em seu estudo sobre a 

importância da gestão do conhecimento em universidades públicas, revela que, 

 

A aplicação de conceitos, métodos e ferramentas de gestão do conhecimento 

no setor público pode ser considerada mais importante do que a mesma ação 

em organizações privadas, se considerarmos que além da gestão eficiente do 

capital intelectual interno da organização, a qualidade dos serviços prestados à 

sociedade está em jogo. (GARCIA, 2009, p.8) 

 

Para uma Instituição de ensino público, que busca o alinhamento com as práticas 

de Gestão do Conhecimento, é crucial que a equipe gestora, ou o diretor, possuam 

habilidades e competências para unir o grupo e sensibiliza-los para a necessidade de 

melhorias nos processos de gestão, ensino e aprendizagem, estimulando-os a buscar 

resultados positivos para a escola, e esses serão refletidos em todos os que participam da 

mesma.  Cabe também aos gestores, levar a escola a novos horizontes, articulando-se e 

se reinventando, para atender as necessidades dos alunos e da sociedade atual, já que o 

conhecimento é a matéria prima essencial para garantir a sustentabilidade de todas as 

áreas de atividade. 
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3.  A GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CEARÁ 

 

O município de Sobral, no noroeste cearense, possui uma experiência de sucesso 

no que diz respeito à gestão da rede pública municipal de ensino. Esse fato deve-se 

principalmente à implementação de mudanças na gestão educacional do município que 

promoveram uma transformação positiva na educação, partindo do diagnóstico da 

situação em que se encontrava a aprendizagem dos alunos do município, até a 

implementação de estratégias e metas de melhoria educacional e principalmente, o 

estabelecimento da educação como prioridade para o município.  

Como já citado anteriormente, o município de Sobral, pode ser considerado 

referência em qualidade educacional no país (BRASIL, 2005; CEARÁ, 2006; DE 

GUSMÃO, 2011; GOMES, 2013; BRETANHA, 2014; GRAMANI, 2017; LAVOR, 

2014). Os resultados expressivos nas avaliações internas e externas, revelam que as 

iniciativas desenvolvidas pela gestão educacional do município, estão caminhando na 

direção certa. Sobral fica a 240 quilômetros de distância da capital, Fortaleza, e conta com 

uma população de 203.682 habitantes, possui 55 escolas e 33.839 alunos matriculados. 

A trajetória do município foi contada pelo Ministério da Educação como um 

exemplo de “Boas Práticas” em educação, no estudo “Vencendo o desafio da 

aprendizagem nas séries iniciais: a experiência de Sobral-Ce” (BRASIL, 2005). E teve 

o seu início em 1997, quando a gestão municipal iniciou a realização de mudanças 

estruturais, com o objetivo de melhorar a rede pública municipal, que enfrentava sérios 

problemas, como: altas taxas de abandono, professores e gestores desqualificados. Dentre 

as mudanças implementadas destacam-se: a construção, reforma e ampliação de prédios 

escolares, quadras de esporte e bibliotecas, convênio com a Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú com o objetivo de promover iniciativas de formação continuada, aumento 

na quantidade de livros e materiais didáticos e no ano 2000, foi instituída a lei municipal 

que sancionou o plano de carreira e remuneração do magistério, o qual garantiu a 

habilitação e elevação salarial dos professores (lei municipal 256/00) (BRASIL, 2005; 

MAIA 2006). 

Ao final do ano 2000 foi realizada uma avaliação para diagnosticar o nível de 

leitura dos alunos do 2º ano fundamental, constatando-se que, apesar das importantes 

mudanças já realizadas, e de possuírem quase 100% das crianças matriculadas, ainda 

haveria muito a ser feito para melhorar esse quadro, pois quase a metade das crianças 
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avaliadas (48%) ainda não sabiam ler, ou seja, não estavam efetivamente aprendendo 

(BRASIL, 2005; CEARÁ, 2006). Coelho (2005), ressalta que nesta avaliação diagnóstica 

realizada no município, 

 

Foram avaliados 75% dos alunos que estavam concluindo a 2ª série do 

ensino fundamental e o resultado desta avaliação mostrou que 48% destas 

crianças não dominavam as habilidades iniciais da leitura, ou seja, não 

conseguiam transformar letras em sons. As crianças e jovens não estavam 

aprendendo nas escolas públicas. Vendo a outra face da moeda: as escolas 

públicas não estavam ensinando às crianças e jovens com suficiência. 

(COELHO, 2005, p.2) 

 

Em 2001, outra avaliação foi realizada, e os resultados revelaram que 

praticamente 51% das crianças de 2ª a 4ª série ainda não sabiam ler (COELHO, 2005). 

Diante deste cenário, ficou claro para os gestores do município que o mau desempenho 

escolar dos alunos estava mais relacionado ao fracasso da escola e dos processos de 

ensino, do que a capacidade dos alunos de assimilar os conteúdos ensinados (MAIA, 

2006). A partir desses resultados a gestão educacional do município, por meio da 

secretaria de desenvolvimento da educação (SEDUC), compreendeu a etapa da 

alfabetização como sendo primordial para que os alunos obtivessem sucesso em toda sua 

vida escolar, além de reduzir os níveis de repetência e evasão.  

Surgiu então um forte combate ao analfabetismo escolar, priorizando a 

alfabetização na idade certa, ou seja, até os 7 anos, no 2º ano do ensino fundamental, 

(CEARÁ, 2006), o resgate dos alunos de 8 anos ou mais, que passaram pela 1ª série sem 

aprender a ler e escrever e a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, onde os alunos 

de 6 anos, já deveriam ser matriculados na série que foi denominada 1ª série básica 

(MAIA, 2006).  Esta última medida representou um grande avanço para a educação 

municipal, sendo posteriormente implementada a nível nacional, e de acordo com Maia 

(2006), 

 

Ao tomar esta iniciativa o município se antecipou em 5 anos em relação a 

recente iniciativa do poder público federal que, em 06 de fevereiro de 2006, 

publicou a lei n 11.274/2006, ampliando a duração do ensino fundamental para 

9 anos, com matrícula obrigatória aos seis anos de idade. Observe que a lei 

ainda dá prazo até 2010 para que municípios e estados cumpram este 

dispositivo (MAIA, 2006, p. 93). 

 

 

Posteriormente, foram estabelecidas as diretrizes para a criação de um novo 

modelo de gestão escolar com foco na alfabetização e aprendizagem dos alunos, as quais 
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foram implementadas como política pública para o município, por meio de lei municipal, 

sendo elas:  

 

1-  Ampliação do ensino fundamental para 9 anos, com a inclusão do 

atendimento das crianças de 6 anos enturmadas em uma série específica 

denominada 1ª série básica;  

2- Lotação criteriosa de professores para as salas de alfabetização e 

acompanhamento permanente dos resultados;  

3- Programa de formação continuada para todos os professores que 

garante a aplicação de rotinas pedagógicas voltadas para o programa de 

ensino; 

4- Garantia de gratificação salarial para professores titulares das salas de 

alfabetização de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria;  

5- Avaliação externa semestral de todos os alunos em processo de 

alfabetização e a criação de um sistema informatizado para análise de 

dados;  

6- Estabelecimento do prêmio Escola Alfabetizadora;  

7- Eliminação do analfabetismo de 2ª a 4ª séries na rede municipal; 

8- O envolvimento da comunidade escolar.  

Fonte: (COELHO, 2005) 

 

A política educacional de Sobral está estruturada com foco em 3 eixos 

estratégicos: o fortalecimento da gestão escolar, com o estabelecimento de concursos 

públicos para a contratação de gestores e a garantia de autonomia administrativa, o 

fortalecimento da ação pedagógica, através da formação continuada dos professores, 

elaboração de material didático e a valorização do magistério, através da melhoria nos 

salários e condições de trabalho (MAIA, 2006). Desse modo, todos os esforços voltaram-

se para a busca do engajamento de todos os atores da educação, incluindo gestores das 

escolas e secretaria de educação, docentes e a comunidade como um todo, objetivando 

desenvolver uma cultura educacional, com foco numa aprendizagem eficiente no 

município, a partir do momento em que todos se sentem responsáveis pela aprendizagem 

das crianças (BRASIL, 2005).  

O modelo adotado por Sobral mostrou resultados positivos. De acordo com 

dados da SEDUC, em 2001 apenas 49,1% das crianças avaliadas tinham níveis de 

alfabetização adequadas e em 2004, 95,7% estavam com níveis adequados de 
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alfabetização. Além de mostrar o êxito das políticas de gestão escolar do munícipio, os 

números revelaram o imprescindível valor dos instrumentos de avaliação estabelecidos 

para diagnosticar a aprendizagem dos alunos, sendo primordial para monitorar o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas inicialmente e oferecendo informações úteis 

para nortear as intervenções pedagógicas futuras, tornando-se, portanto, um dos processos 

mais importantes para o sucesso da política educacional de Sobral. A avaliação, que é 

realizada em toda a rede leva em consideração não apenas o desempenho dos alunos, mas 

também o trabalho dos professores e de toda a equipe pedagógica. No estudo intitulado: 

Redes de Aprendizagem–Boas práticas de municípios que garantem o direito de 

aprender, realizado pela UNICEF, a experiência educacional de Sobral é apresentada, 

onde os autores destacam o processo avaliativo da rede, conforme descrito abaixo: 

 

A avaliação gera, a cada ano, novas metas e novos focos como desafio e é 

considerada pelos profissionais da rede, instrumento fundamental para o 

planejamento e a sinalização dos avanços e das necessidades. A cultura 

positiva em relação à avaliação naquela rede leva todos os envolvidos a discutir 

os resultados e as metas definidas a partir deles, sempre com foco na 

aprendizagem e na participação de toda a comunidade escolar – de professores 

a alunos e seus pais. “Dá um trabalhão. Vocês precisam ver a logística que 

temos de montar para fazer a avaliação. Mas não podemos viver sem esse 

olhar, que indica onde estamos bem e onde precisamos melhorar ainda”, 

comenta o dirigente municipal de Educação de Sobral. (UNICEF, 2008, p.37) 

 

Em entrevista à organização não governamental CLP (Centro de Liderança 

Política), o atual secretário de educação do município de Sobral, Herbert Lima 

Vasconcelos, ao discorrer sobre como a gestão municipal de Sobral alcançou seus 

expressivos resultados, afirma que: 

 

Há 20 anos, a gestão municipal de Sobral fez várias mudanças, estruturando a 

política educacional de Sobral, que era inexistente. Foram feitos grandes 

investimentos na construção de novas escolas, reforma e ampliação das escolas 

existentes; além da nucleação das escolas, acabando com as salas 

multisseriadas. Houve uma ampla oferta de formação superior para os 

professores sem habilitação e realização dos primeiros concursos públicos para 

selecionar professores e diretores por competência acadêmica. Antes disso, 

predominavam as indicações políticas e havia até diretor de escola analfabeto. 

(VASCONCELOS, 2017) 

 

 

Assim, as mudanças na gestão exigiram um novo perfil de gestor escolar, com 

capacidade de liderança, competentes, comprometidos e com alto nível de conhecimento 

pedagógico, que lhe permitissem alcançar as metas propostas pela SEDUC.  
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A partir desse novo conceito de gestão, foi implantada uma nova forma de 

contratação de diretores, com base no mérito, onde é realizado concurso público para 

seleção e os aprovados obrigatoriamente participam de programas de formação de 

gestores, antes de assumir o cargo. Essa conduta, adotada pelos gestores da SEDUC, foi 

na direção contrária às políticas de contratação adotadas pelos municípios de grande parte 

do país que seguem critérios de satisfação dos interesses políticos, conforme relata o 

estudo realizado pelo ministério da educação: 

 

De acordo com os gestores educacionais de Sobral, a opção por selecionar 

diretores com base no mérito teve um significado histórico para uma gestão 

municipal que se encaixava perfeitamente no contexto da política brasileira, na 

qual a lotação de diretores acaba sendo uma moeda de troca para a acomodação 

dos interesses dos grupos que apoiam o governo. Os gestores do município de 

Sobral enfrentaram tal situação e consideram que valeu a pena, pois o 

reconhecimento que amplos setores da sociedade deram ao processo de 

melhoria da qualidade da educação multiplicou o apoio político ao governo. 

(BRASIL, 2005, p. 62) 

 

Esta afirmação reforça os benefícios de escolher profissionais altamente 

capacitados para atuar na rede pública de ensino. Em seu estudo sobre a política 

educacional de Sobral, Becskehazy, (2018, p.88) afirma que “a sensação impactante de 

estar diante de uma equipe técnica de alta competência e compromisso com o aprendizado 

dos seus alunos é o que magnetiza os que tem sorte de conhecer a rede com mais vagar”. 

Ao discorrer sobre a importância da contratação de funcionários públicos com base no 

mérito, Andrade (2014) ressalta que,  

 

A ausência de uma política de meritocracia, ou seja, de reconhecimento e 

recompensa que deveria ser gerada em contrapartida à boa produtividade e 

resultados satisfatórios, prejudica o estímulo à motivação pessoal do 

servidor/funcionário no setor público (ANDRADE, 2014, p.4) 

 

 

Os dados do INEP revelaram que o município alcançou avanços significativos, 

após o ano 2000, embora os resultados mais expressivos tenham ocorrido a longo prazo. 

O estudo “Excelência com Equidade” realizado pela Fundação Lemann, com o objetivo 

de identificar escolas com baixo nível socioeconômico e que, a despeito das dificuldades 

e poucos recursos, ofertam um ensino de qualidade, identificou 215 escolas no Brasil. 

Dessas, 30 escolas estão situadas no Ceará e 18 fazem parte do município de Sobral.  

O IDEB do município, calculado a partir do ano de 2005, ainda apresentava um 

resultado abaixo do esperado, mas ao longo dos anos, com a intensificação das políticas 
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educacionais, foi se consolidando até alcançar a nota 8,8 em 2015. Conforme exemplifica 

o quadro abaixo: 

Gráfico 1 – Evolução do IDEB de Sobral 

 

Fonte: PORTAL QEDU, 2017 

 

Com estes resultados, Sobral é atualmente o município brasileiro com maior 

evolução no índice e melhor desempenho no IDEB em 2015, na rede pública, nos anos 

iniciais do ensino fundamental. De acordo com Freitas, (2012, p. 8) “Sobral vem se 

tornando destaque na educação devido à continuidade da política educacional”, que já 

dura mais de 20 anos, revelando que o grau de comprometimento com a educação no 

município está muito acima dos interesses políticos. A responsabilização de toda a 

comunidade escolar pelos resultados obtidos pela rede educacional e o apoio da secretaria 

estadual de educação, foram fundamentais para dar prosseguimento às políticas 

educacionais do município. 

Os avanços da educação do município de Sobral, estimularam a criação do 

Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2007, estendendo as políticas 

educacionais do município para todo o estado do Ceará (GOMES, 2013). O município 

também influenciou “[...] as gestões municipais do País a implementar políticas que 

tenham o objetivo de garantir o direito à aprendizagem” (BRASIL, 2005, p. 18) através 

da criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela 

portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, em nível nacional. Guerreiro (2013, p.1) corrobora 

esta afirmação ao declarar que “a principal inspiração e modelo essencial para o PNAIC 

é um programa do governo do Ceará (PAIC) que teve sua semente plantada em Sobral”. 
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As estratégias desenvolvidas pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa serão 

apresentadas a seguir. 

. 

3.1 O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PAIC) 

 

O Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) foi idealizado pelo governo 

do estado do Ceará (Lei nº 14.026 de 17 de dezembro de 2007), com o objetivo de 

erradicar o analfabetismo no estado, suas diretrizes foram estabelecidas com base no 

modelo educacional de Sobral, que já colhia frutos das mudanças implementadas no 

sistema educacional do município. Ao discorrer sobre a concepção do PAIC, Sumiya et 

al. afirmam que: 

 

 

Para se chegar ao atual desenho do PAIC, contudo, o estudo verificou que há 

uma trajetória de ideias e atores que se iniciou no ano de 2000. A história 

começou em Sobral, município do interior do Ceará, quando ocorreu uma 

ampla mudança no sistema municipal de educação. Atualmente, é uma rede 

que apresenta um dos melhores indicadores de resultados do Brasil. A 

experiência foi registrada em diferentes publicações (Faria & Guimarães, 

2014; Inep, 2005; Maia, 2006) e reportagens da imprensa tem destacado o caso 

ano a ano. A mesma equipe técnica que liderou as reformas empreendidas na 

rede municipal compôs o governo estadual no período estudado.   (SUMIYA 

et al., 2017, p. 12). 

 

 

É importante ressaltar que, conforme a citação acima, os profissionais que 

iniciaram a reforma educacional em Sobral, foram os mentores da disseminação das 

práticas de gestão educacional do município para todo o estado do Ceará. E Lavor (2011) 

reafirma este fato ao relatar que: 

 

Assim, analisando os resultados do Ceará com o intuito de identificar novos 

elementos para explicar o desempenho da educação, as análises do INEP 

(2005) e Maia (2006) remetem a uma experiência anterior desenvolvida no 

município de Sobral (CE), que teria originado as políticas educacionais 

cearenses. Alguns dos principais resultados observados em Sobral são: Entre 

2001 e 2004, o percentual de alunos alfabetizados do 2º ano do ensino 

fundamental elevou-se de 48% para 95,7%. Nesse mesmo período, o 

percentual de abandono nos anos iniciais do ensino fundamental reduziu-se de 

9,6% para 0,5%. Dentre todos os municípios de médio ou grande porte do 

Brasil, apenas Sobral (CE) e Foz do Iguaçu (PR) alcançaram um IDEB em 

2011 superior a 6 em 100% de suas escolas (LAVOR, 2014, p. 11). 

 

Após o sucesso da experiência educacional no município de Sobral, foi criado 

em 2004, o Comitê Cearense para Erradicação do Analfabetismo, o qual contava com o 
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apoio de Assembleia Legislativa, Unicef, União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime) e representantes da sociedade civil, e tinha como objetivos principais: 

 

(I) realizar um diagnóstico da realidade da aprendizagem da leitura e da escrita 

das crianças que estavam cursando a 2ª série do ensino fundamental nas escolas 

públicas de 48 municípios; (II) analisar como estava se dando a formação do 

professor alfabetizador no Estado do Ceará; e (III) observar a prática docente 

e condições de trabalho dos professores alfabetizadores do Estado 

(MARQUES et al., 2009, p. 277).  

 

Estes resultados deveriam ser alcançados a partir da avaliação diagnóstica 

elaborada pelo comitê e culminar na efetivação de políticas públicas que visam o combate 

ao analfabetismo em todo o Estado. Essa avaliação foi elaborada com base nas 

recomendações do The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994), 

comitê responsável pela proposição de padrões de excelência para avaliação educacional 

(MARQUES et al., 2009, p.278), portanto, vale ressaltar que: 

 

O processo de construção da proposta de avaliação se pautou por quatro 

aspectos, quais sejam: utilidade, viabilidade, precisão e ética, que permearam 

integralmente a definição da concepção da avaliação, a elaboração dos 

instrumentos de avaliação, a aplicação dos instrumentos, a análise e divulgação 

dos resultados (MARQUES et al., 2009, p. 279).  

 

Após a análise dos resultados da avaliação, o relatório apresentado pelo comitê 

cearense revelou que:  

 

“As crianças, atendidas em pré-escolas, terminavam o ano letivo sem realizar 

os primeiros atos de leitura e escrita com autonomia e um grande número 

continuava assim na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª séries fundamentais, comprometendo 

irreversivelmente o seu processo de escolarização”. 

(CEARÁ, 2006, p.158)  

 

Com base nos resultados do relatório, as iniciativas do comitê cearense para a 

erradicação do analfabetismo mobilizaram as prefeituras de 60 municípios cearenses, em 

prol de um objetivo em comum: garantir a alfabetização dos alunos da rede pública 

municipal de ensino e resultaram no projeto piloto do PAIC (MARQUES et al., 2009; 

SUMIYA et al., 2017), o qual baseou suas ações nas iniciativas exitosas implementadas 

na rede educacional de Sobral e confirmou a alfabetização na idade certa como prioridade 

em todo o estado do Ceará (MARQUES et al., 2009). De acordo com Sumiya et al. (2017, 

p.8) este cenário permitiu ao Ceará ser um dos “Estados protagonistas no reconhecimento 

do problema da alfabetização escolar, bem como na proposição de uma idade certa para 
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se alfabetizar”. O principal objetivo do PAIC é apresentado por Marques et. al. na citação a 

seguir: 

 

Vale destacar que esse programa tem como meta principal promover a 

autonomia e a competência técnica dos municípios nas áreas de avaliação, 

acompanhamento pedagógico, educação infantil, literatura infantil e gestão 

municipal, pois somente com autonomia e competência técnica os municípios 

conseguirão oferecer um ensino de qualidade nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. (MARQUES et al., 2009, p.278) 

 

Os municípios receberam autonomia para decidir sobre os rumos da educação, 

com o apoio financeiro do estado do Ceará e buscaram desenvolver as estratégias 

estabelecidas pelo PAIC para garantir que todos os alunos da rede pública de educação 

estivessem alfabetizados até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, deveriam ter 

a capacidade de ler com uma velocidade média de 60 palavras por minuto, além de 

compreender bem os textos e de escrever textos legíveis, estruturados e coerentes. 

 As principais estratégias do PAIC são apresentadas no quadro a seguir: 

Quadro 4: Principais ações do PAIC 

PRINCIPAIS AÇÕES DO PAIC 

      Eixos do programa: gestão municipal, avaliação externa, alfabetização, formação     

de leitores e educação infantil. 

Formação dos gestores das Secretarias Municipais de Educação,  

Acompanhamento e assessoramento técnico por meio dos CREDE (Coordenadoria 

regional de desenvolvimento da educação); 

Formação continuada e distribuição de material didático para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental;  

Elaboração de orientações curriculares;  

Construção de Centros de Educação Infantil (CEI); 

Produção de livros; 

Constituição nas salas de aulas de cantinhos de leitura; 

Premiação das escolas com maior desempenho 

 

Realização da Provinha PAIC, criação do Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará (SPAECE)  

 

PRINCIPAIS METAS DO PAIC 

Elevação do IDEB para 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

Atendimento de 100% das crianças de 6 a 14 anos de idade; 

Redução do abandono e da evasão escolar para 0% no ensino Fundamental; 

Correção do Fluxo escolar. 

Cumprimento de 100% dos 200 dias letivos. 

Fortalecimento da autonomia das escolas. 

Definição de critérios técnicos para o processo de seleção de professores e gestores 

escolares priorizando o mérito (currículo); 
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Revisão dos Planos de cargo, carreira e remuneração do magistério municipal, 

contemplando o piso salarial, a carga horária e incentivos para a função docente, 

priorizando o professor alfabetizador de criança a partir de critério de desempenho; 

Política de formação de professores continuada e em serviço; 

Bolsas de incentivo à pesquisa. 

Fonte: Seduc/CE. Disponível em: http://www.paic.seduc.ce.gov.br 

 

Dentre as ações desenvolvidas pelo PAIC, destacam-se: a oferta de material 

estruturado de alfabetização, aquisição de acervos de literatura infantil, garantia de 

formação em serviço para professores e técnicos municipais, a formação de especialistas 

da área de educação infantil (SEDUC-CE-PAIC) e principalmente a ampliação do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), 

desenvolvido em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF), o qual tem os seguintes 

objetivos: 

 Produzir informações sobre a proficiência dos alunos do 

segundo ano do ensino fundamental, possibilitando construir um 

índice de qualidade sobre a habilidade de leitura de cada estudante 

avaliado, permitindo estabelecer comparações com os resultados das 

avaliações realizadas pelos municípios e pelo governo federal 

(provinha Brasil); 

 Detectar a evolução do desempenho dos alunos a partir das 

intervenções pedagógicas e gerenciais implementadas pelos 

municípios; 

 Utilizar a avaliação como ferramenta para motivar a escola e o 

sistema de ensino por meio de incentivos financeiros (LIMA, 2008, 

p.469). 

  

Lima (2007) realiza um resgate histórico do modelo de avaliação do Estado do 

Ceará, analisando as políticas e os sistemas de avaliação educacional, e em específico do 

SPAECE. De acordo com Lima (2007, p. 106) “A partir de 1991, tem início formalmente a 

Avaliação na estrutura da SEDUC, permanecendo até os dias atuais”, esse modelo de avaliação 

foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, até tornar-se o atual SPAECE.  

Para complementar o processo de ensino e consolidar a aprendizagem, foram 

elaborados materiais didáticos e matrizes de referência (língua portuguesa e matemática) 

como base para os testes avaliativos do SPAECE, A matriz de referência possui 

descritores que explicitam o que deve ser avaliado e o nível de apropriação necessário 

para o aluno alcançar bons resultados nas avaliações, a mesma influencia diretamente o 

cotidiano escolar pois é refletida no planejamento, na atuação docente e 

http://www.paic.seduc.ce.gov.br/
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consequentemente norteia o trabalho de toda a equipe pedagógica. O boletim da gestão 

escolar do SPAECE 2015, ao descrever os detalhes acerca da matriz, ressalta que: 

 

É sempre importante lembrar que as Matrizes de Referência consistem em 

“recortes” do Currículo, ou da Matriz Curricular: uma avaliação em larga 

escala não verifica o desempenho dos alunos em todos os conteúdos abarcados 

pelo Currículo, mas, sim, naquelas habilidades consideradas mínimas e 

essenciais para que os discentes avancem em sua trajetória educacional. 

(CEARÁ, 2015, p.28) 

 

 

Após a criação do PAIC, foi estabelecido o SPAECE – Alfa. “O SPAECE-Alfa, 

vertente que integra o SPAECE, tem por finalidade identificar o nível de leitura em que 

se encontram os alunos da escola pública ao término do 2° ano do ensino fundamental” 

(FONSECA, 2013, p. 45), sendo a base principal de informações para a elaboração de 

estratégias de enfrentamento das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. A 

escala utilizada para medir a proficiência dos alunos, avalia o nível de alfabetização da 

seguinte forma:  

Após a aplicação em larga escala, os resultados dos testes das crianças são 

apresentados aos municípios utilizando a seguinte escala de proficiência: I) 

abaixo de 75 pontos (crianças não alfabetizadas); II) de 75 a 100 pontos 

(alfabetização incompleta); III) de 100 a 125 pontos (intermediário); IV) de 125 

a 150 pontos (suficiente); v) mais de 150 (nível desejado), essa escala permite 

a verificação da avaliação individual de cada criança, escola, município 

(FONSECA, 2013, p.46). 

 

 Ainda sobre a abrangência e periodicidade da avaliação do SPAECE-Alfa, a 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará informa que: 

 

A Avaliação do Ensino Fundamental, de natureza censitária, dando 

continuidade à série histórica do SPAECE, manteve-se com periodicidade 

bianual, intercaladas aos ciclos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica - SAEB. A referida avaliação é realizada nas séries finais de cada etapa 

do Ensino Fundamental, com a finalidade de diagnosticar o estágio de 

conhecimento, bem como analisar a evolução do desempenho dos alunos do 5º 

e 9º anos e os fatores associados a esse desempenho, produzindo informações 

que possibilitem a definição de ações prioritárias de intervenção na Rede 

Pública de ensino (estadual e municipal) (SEDUC/CE-SPAECE). 

 

 

Outra ação visando a ampliação do programa foi implementada em 2011, quando 

o Governo do Estado do Ceará, por meio da secretaria de educação (SEDUC), expandiu 

as ações do PAIC até o quinto ano, com o objetivo de melhorar os resultados de 

aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa iniciativa foi denominada 

Programa Aprendizagem na Idade Certa (PAIC+5) e em 2015, o governo lançou o 
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programa MAIS PAIC - Ampliando o trabalho de cooperação já existente e estendendo 

as ações também do 6º ao 9º ano (SEDUC/CE-PAIC). 

O programa MAIS PAIC possui 6 eixos fundamentais, sendo eles: Eixo Gestão 

Municipal, Eixo Ensino Fundamental I, Eixo Ensino Fundamental II e Educação Integral, 

Eixo de Educação Infantil, Eixo Literatura e Formação do Leitor, Eixo de Avaliação 

Externa e de acordo com dados da secretaria de educação do estado do Ceará, o governo 

estadual investiu cerca de 52 milhões de reais para garantir o andamento do programa, 

parte da renda destinada ao programa provém de fundos do ICMS, através da lei 

Nº14.023, de 17 de dezembro de 2007.(18% da cota parte dos municípios é destinada para 

a educação). 

 Os resultados do PAIC e seus derivados são percebidos nos dados do IDEB, 

apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), onde nas avaliações do IDEB percebe-se um avanço progressivo nas 

notas das escolas de ensino fundamental cearenses, e em 2015, as 24 escolas com 

melhores notas do país foram do Estado do Ceará, e o nível do aprendizado dos alunos 

em língua portuguesa e matemática até o quinto ano do ensino fundamental está acima da 

média nacional (PORTAL QEDU, 2017), os dados do SPAECE-Alfa também são 

relevantes para avaliar a evolução do nível de proficiência dos alunos, as imagens a 

seguir, revelam os avanços na educação após a implantação do programa: 

FIGURA 2 – Mapas do SPAECE ALFA 2007 a 2010 e 2015 

Resultados SPAECE Alfa 2007 

  

http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-gestao
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-gestao
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-alfabetizacao
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-alfabetizacao
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/component/content/article/3-slider-principal/689-disponibilizado-o-projeto-do-fundamental-ii-do-mais-paic
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-educacao-infantil
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-deliteratura-infantil-e-formacao-de-leitores
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-avaliacao-externa
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/eixos-do-programa/eixo-de-avaliacao-externa
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Resultados SPAECE Alfa – 2008 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Resultados SPAECE Alfa 2009 
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Resultados SPAECE Alfa 2010 

  

 

 

 

 

 

 

                    

Resultados SPAECE Alfa 2011 
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Resultados SPAECE Alfa 2015 

 

 

 

 

 

  

Fontes: SEDUC/CE – SPAECE e FONSECA, 2013, p.53. 

 

3.2. A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIO SENDIM 

 

Com a nota 9,8 no IDEB 2015, a escola Municipal Emilio Sendim, situada em 

Sobral, município do estado do Ceará. Foi inaugurada em 21 de janeiro de 2000 e será o 

foco do presente estudo, onde serão analisadas as práticas pedagógicas e de gestão 

adotadas pela escola e que a permitiram alcançar nota expressiva no IDEB. Com um total 

de 624 alunos, 65 funcionários e uma infraestrutura que atende aos padrões mínimos 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, a escola oferece o ensino fundamental – anos 

iniciais e educação de jovens e adultos. 

De acordo com dados do INEP, em 2015 100% dos alunos matriculados no 5º 

ano na escola obtiveram o aprendizado adequado na competência de leitura e 

interpretação de textos e resolução de problemas matemáticos, ultrapassando a meta 

esperada para o Brasil até o ano de 2022, que é de apenas 70% (PORTAL QEDU, 2017). 

Em nível nacional, apenas 51% dos alunos avaliados na rede municipal de ensino 

demonstraram o aprendizado adequado em língua portuguesa. 
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Os alunos da escola apresentam nível socioeconômico desfavorável, de acordo 

com informações do censo escolar disponíveis no Portal QEDU (2017), a infraestrutura 

conta com 12 salas de aula, além das salas do diretor e professores. Possui laboratório de 

informática com 20 computadores disponíveis para uso e acesso à internet, embora os 

mesmos sejam antigos e em mau estado de conservação, sala de secretaria, cozinha, 

refeitório, banheiros, sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional 

especializado, quadra de esportes coberta, pequena biblioteca com acervo de livros 

didáticos e paradidáticos. Suas dependências possuem acessibilidade para atender alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A divulgação dos resultados do IDEB 2015, colocou a escola no topo do ranking 

das melhores escolas do Brasil (PORTAL QEDU, 2017). Ao analisar a metodologia 

adotada para o cálculo do IDEB, percebe-se que, para alcançar este resultado, o número 

de acertos dos 115 alunos que participaram da Prova Brasil é superior a 90% e a taxa de 

evasão e repetência está em 0% de acordo com o INEP. Veja a evolução do IDEB da 

escola no quadro abaixo: 

 

Gráfico 2: Evolução do IDEB Escola Emílio Sendim 

 

FONTE: Portal QEDU  

 

 Esses notáveis resultados justificam o interesse em pesquisar as práticas dessa 

escola, e associá-las com a Gestão do Conhecimento, explicitando-as e sistematizando-

as, ampliando as oportunidades de disseminação do conhecimento obtido através desse 
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estudo. A seguir, serão apresentadas algumas considerações sobre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação básica. 

 

3.3. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador que 

surgiu a partir da necessidade de medir o nível de aprendizagem dos alunos, e da 

conscientização acerca da urgência em se estabelecer padrão e critérios para monitorar a 

educação no Brasil (FERNANDES, 2007b). Ele foi instituído em 2007, a partir do decreto 

6.094, de 24 de abril de 2007 e representou um grande avanço para o estabelecimento de 

metas para a melhoria da educação no país. O desafio principal para a implementação do 

indicador foi a contextualização em nível nacional do instrumento de avaliação, já que o 

Brasil possui um território vasto e com regiões que possuem características muito 

distintas. Nesse contexto, Alflen ressalta que: 

 

A política educacional para a educação básica passou a apoiar-se nos 

resultados das avaliações em larga escala, como eixo norteador da qualidade 

do ensino ofertado. Essas avaliações estão definidas pela Portaria Ministerial 

nº 931, de 21 de março de 2005, que regulamentou o Sistema de Avaliação 

Nacional da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2005). Somando-se a essa 

ação, foi implementado o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

criando-se o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a partir 

do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, responsável pela avaliação da 

qualidade da educação básica para todos (ALFLEN, 2018, p. 250).    

 

 

Para calcular a nota do IDEB são utilizadas as pontuações nos testes 

padronizados denominados SAEB, que avaliam a proficiência em língua portuguesa e 

matemática. O SAEB – sistema de avaliação da educação básica, é composto por três 

processos avaliativos: ANA – avaliação nacional da alfabetização, realizada com os 

alunos do 3º ano fundamental e de caráter censitário, ANRESC – avaliação nacional do 

rendimento escolar, conhecida como PROVA BRASIL e ANEB – avaliação nacional da 

educação básica. A PROVA BRASIL é aplicada apenas aos alunos das séries finais das 

duas etapas do ensino fundamental.  Os testes, com exceção da ANA, são realizados pelos 

alunos das séries finais de cada etapa da educação básica (5º e 9º ano fundamental e 3º 

ano médio), e associadas aos indicadores de fluxo (promoção, repetência e evasão), 

obtidos através do censo escolar. Essa combinação permite que os resultados do IDEB 

sejam mais confiáveis e apontem de forma mais abrangente a eficiência do sistema 
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educacional. Fernandes 2007, reforçando a ideia de complementaridade entre as 

informações de ambos os indicadores, relata que: 

 

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, 

fazendo que grande parte deles abandone a escola antes de completar a 

educação básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa 

atinjam elevadas pontuações nos exames padronizados. Por seu lado, um 

sistema em que os alunos concluem o ensino médio no período correto não é 

de interesse caso eles aprendam muito pouco. Em suma, um sistema ideal seria 

aquele no qual todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não 

desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem os estudos 

precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. (FERNANDES, 2007b, p.5). 

 

 

 

De acordo com o INEP, o IDEB é um indicador simples, fácil de ser calculado, 

porém, sua fórmula geral exige esforço para compreensão, como detalha Fernandes 

(2007b): 

 
O cálculo do Ideb  

 

A fórmula geral do Ideb é dada por  
(1): ji N ji Pji IDEB =; 0 ≤ ≤10 N j; 1 0 ≤ Pj ≤ e 10 0 ≤ IDEBj ≤ (1)  

Em que, 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar;  

N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada 

para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada 

edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino 

dos alunos da unidade j; (INEP, 2007, p.2). 

 

  

O Ministério da Educação publicou uma nota técnica (INEP, 2007), onde explicita 

detalhadamente todas as formas de cálculo e algoritmos do IDEB, incluindo os critérios 

de padronização das médias alcançadas nos exames e também do rendimento escolar, que 

é obtido através do censo escolar. 

As avaliações são realizadas a cada dois anos. Além dos exames de língua 

portuguesa e matemática, é aplicado um questionário socioeconômico aos alunos e à 

comunidade escolar. A nota do índice varia de 0 a 10 e, como são complementares, os 

indicadores de fluxo e a aprendizagem, influenciam-se mutuamente, sendo que, se um 

aluno alcançar uma ótima nota no exame e for retido, então haverá um desequilíbrio nos 

resultados, ou se a escola aprovar um aluno que não possui uma aprendizagem eficiente, 

isso ficará evidente no resultado das avaliações e demonstrará a necessidade de mudanças 

no sistema.  
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Após as considerações a respeito do IDEB e como ele é calculado, pode-se sugerir 

que o mesmo possui um enfoque pedagógico, à medida em que pode ser utilizado por 

gestores escolares como base para a criação de estratégias e melhorias para suas escolas 

e redes de ensino. O IDEB é também um condutor de políticas públicas em todo o país. 

A partir dos seus resultados, muitas esferas educacionais estabelecem suas metas de 

qualidade e contribuem para elevar o ensino do país a níveis de países desenvolvidos. O 

texto citado na sequência, publicado pelo Ministério da Educação, corrobora essa 

afirmação: 

 

A série histórica de resultados do IDEB se inicia em 2005, a partir de onde 

foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas 

pelo País, mas também por escolas, municípios e unidades da Federação. A 

lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, 

para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da OCDE. 

Em termos numéricos, isso significa progredir da média nacional 3,8, 

registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental, para um Ideb igual 

a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência. (BRASIL/INEP, 2010). 

 

A partir dessa posição do Ministério da Educação, pode-se inferir que o IDEB é 

uma das principais ferramentas do governo para alcançar uma educação de qualidade no 

Brasil. Nesse sentido, Soares e Xavier (2013, p. 904) declaram que “O Ideb se tornou a 

forma privilegiada e frequentemente a única, de se analisar a qualidade da educação 

básica brasileira e, por isso, tem tido grande influência no debate educacional no país”. 

Para esses autores, antes da criação do IDEB, os sistemas de ensino eram avaliados 

isoladamente, levando em consideração principalmente a expansão dos sistemas. Não se 

dava a devida importância para a trajetória escolar e o aprendizado dos alunos. O 

resultado dessas análises isoladas do sistema de ensino e o diferencial dos resultados do 

IDEB para a educação, são descritos abaixo: 

 

Nessas abordagens a solução para os problemas educacionais era sempre a 

expansão de algum aspecto dos sistemas educacionais: mais horas-aula, mais 

etapas obrigatórias, mais recursos, mais escolas e mais professores. O Ideb, 

sem questionar a necessidade de novos recursos e expansões, coloca o 

aprendizado e a regularidade na trajetória escolar dos alunos como elementos 

essenciais de um sistema educacional. (SOARES E XAVIER, 2013, p. 904) 

 

 

A combinação de duas dimensões importantes (fluxo escolar e aprendizagem) 

para uma análise mais efetiva dos sistemas de ensino, outorga ao IDEB um papel central 

no cenário educacional nos dias atuais. Esse papel foi reforçado pelo estabelecimento de 

políticas voltadas para o desenvolvimento da educação no país como o PNAIC – Pacto 
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Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, o Programa Mais Educação, Pacto Nacional 

Pelo Fortalecimento do Ensino Médio, PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador e 

as metas estabelecidas pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

estabelecido pelo Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a), que tem 

como objetivo principal propiciar as condições de acesso, alfabetização, sucesso escolar, 

a ampliação de recursos investidos na educação básica e a melhoria da gestão de recursos 

(TPE, 2017). O Movimento Todos pela Educação (TPE), caracteriza-se como uma OSCIP 

– Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, composta por membros da 

sociedade brasileira (gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 

profissionais de imprensa, empresários e etc.), e estabeleceu cinco metas para alcançar 

seus objetivos:  

  

Meta-1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; 

Meta-2 Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; 

Meta-3 Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; 

Meta-4 Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos; 

Meta- 5 Investimento em Educação ampliado e bem gerido. 

 

Ao analisar as metas do Programa Todos Pela Educação, é possível perceber que 

a maior parte delas abrangem as duas dimensões que compõem o IDEB. É importante 

ressaltar que todos esses programas estão alinhados com as diretrizes do Plano Nacional 

de Educação (PNE), e o IDEB é um dos indicadores utilizados para o monitoramento de 

suas metas. 

 Atingir a nota mínima 6,0 no IDEB é um dos critérios para que o país alcance a 

média dos países desenvolvidos e tenha maiores chances de ingressar no rol dos países 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

atraindo investimentos e outros benefícios para o país. 
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4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com metodologia de caráter 

qualitativo. Os estudos exploratórios “permitem ao investigador aumentar sua experiência 

em torno de determinado problema” (TRIVIÑOS, 2011, p. 109). O autor supracitado, ao 

discorrer sobre as características do estudo descritivo, afirma que, neles, há uma 

necessidade de “conhecer a comunidade, suas características e problemas, suas escolas, 

seus professores, sua educação, seus valores, os problemas de analfabetismo, a 

desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de ensino e etc.” (TRIVINOS, 2011, 

p.110). 

A escolha da abordagem qualitativa neste estudo justifica-se pela necessidade de 

uma maior compreensão das percepções dos sujeitos entrevistados, bem como a 

compreensão da realidade escolar e dos significados implícitos nas ações dos gestores, os 

quais podem se manifestar através da sua fala, sua postura e atitudes diante do contexto 

analisado (TRIVINOS, 2011). Na pesquisa qualitativa o pesquisador assume um papel de 

maior destaque, tornando-se também um instrumento de investigação, o que exige que o 

mesmo mantenha um contato direto com o campo, de forma a obter a profundidade dos 

significados e comportamentos (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2000).  

 Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e a documental, através da análise de produções científicas na forma de 

livros e artigos publicados nesta área, além de projetos, programas, documentos internos, 

leis, portarias e decretos, os quais estão disponíveis no site da secretaria de educação do 

município de Sobral/Ce. Também foram utilizados dados secundários, quantitativos, 

disponíveis em bases de dados nacionais, como o INEP/MEC, PORTAL QEDU e a 

Secretaria de Educação do Município, SEDUC – SOBRAL e do Estado do Ceará, 

SEDUC/CE. 

Para responder à questão central desta pesquisa, realizou-se um estudo de caso 

envolvendo a equipe pedagógica da escola. Esse método “permite uma investigação para 

se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real” 

(YIN, 2015, p. 20). Para uma compreensão mais integral e aprofundada do contexto 

analisado, será adotada a metodologia do estudo de caso único, já que o mesmo, “pode 

representar uma importante contribuição à base do conhecimento e à construção da teoria. 

Tal estudo pode até mesmo ajudar a redirecionar investigações futuras em uma área 

inteira” (YIN, 2015, p. 62). Yacuzzi (2005, p.9), afirma que, quando se trata do estudo 
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de caso, “o seu valor reside em que não apenas se estuda um fenômeno, mas também o 

seu contexto”. Outro fator relevante para a escolha do estudo de caso único, reside no fato 

de que a Escola analisada apresenta um histórico de evolução bem-sucedida nos 

resultados do IDEB ao longo dos anos, e existe a necessidade de maior compreensão das 

estratégias utilizadas pela escola para o alcance destes resultados. 

 Por se tratar de estudo de caso único, a pesquisa de campo foi realizada na escola 

pública municipal Emílio Sendim, em Sobral, no interior do Ceará, e todos os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), o qual 

contém informações gerais sobre a pesquisa e visa assegurar os direitos do sujeito da 

pesquisa e do pesquisador. A diretora da Escola analisada autorizou a coleta de dados por 

meio da assinatura do termo de autorização para pesquisa. 

 

4.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Inicialmente, realizou-se o contato por telefone com a secretaria de educação do 

município (SEDUC), solicitando a autorização para a realização da pesquisa. Após a 

confirmação da SEDUC, fez-se o contato com a direção da Escola Municipal Emílio 

Sendim para esclarecer sobre a pesquisa e suas intenções, e solicitar a autorização e as 

datas disponíveis para visita à escola e a aplicação do instrumento de pesquisa. 

A entrevista semiestruturada foi aplicada com a gestora interina, que assume essa 

função na ausência da diretora da escola, e com os professores das turmas que realizam 

as avaliações do IDEB. De acordo com Richardson et al. (2012 p. 208), esse tipo de 

entrevista “visa obter do entrevistado o que ele considera como os aspectos mais 

relevantes de determinado problema: as suas descrições de uma situação em estudo”.  

A escolha da entrevista justifica-se no contexto dessa pesquisa, pois a mesma “é 

um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 

de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” 

(LAKATOS, 2010, p. 178). Ainda nesse contexto, a entrevista é uma técnica importante 

pois: 

 

A melhor situação para participar na mente de outro ser humano é a interação 

face a face, pois tem o caráter inquestionável, de proximidade entre as pessoas, 

que proporciona as melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e 

definição dos indivíduos. Esse tipo de interação entre pessoas é fundamental 

na pesquisa em ciências sociais, que não é obtido satisfatoriamente, como já 
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foi visto, no caso da aplicação de questionários. (RICHARDSON et al., 2012, 

p. 207) 

 

 

A entrevista foi realizada de forma individual com a coordenadora da instituição, 

e corpo docente que atua nas turmas que participam da avaliação do IDEB, com questões 

pertinentes à temática deste estudo e que visam descobrir os eixos da gestão da escola e 

a política educacional do município, objetivando a explicitação das estratégias e práticas 

que justificam os resultados educacionais alcançados pela escola. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas, para posterior análise, conforme as orientações propostas por 

Richardson et al. (2012). Vale ressaltar que o instrumento de coleta de dados desse estudo 

foi previamente validado em uma escola municipal do interior do Paraná. Esse processo 

permitiu a averiguação da qualidade das questões elaboradas e a adequação das mesmas, 

para garantir o alcance dos objetivos pretendidos. 

Para análise dos dados obtidos através das entrevistas será utilizada metodologia 

de interpretação hermenêutica, que “configura-se como um instrumento e um guia para a 

compreensão de discursos filosóficos, políticos, pedagógicos e das ações e construções racionais 

ou poéticas” (RICHARDSON, 2017, p. 47) 

A utilização da hermenêutica nesta pesquisa justifica-se pelo fato de que a mesma 

possibilita a interpretação dos dados de forma holística, permitindo a análise e 

compreensão aprofundada dos dados em sua totalidade, dessa forma, o método 

hermenêutico de pesquisa “se apresenta como uma possibilidade de filosofia aplicada às 

ciências humanas e possibilita ao pesquisador mergulhar no universo da análise, 

procurando interpretar as teorias e os processos que se manifestam em um determinado 

objeto de pesquisa” (RICHARDSON, 2017, p. 47). 

Para buscar um alinhamento das práticas de gestão escolar com as práticas de 

gestão do conhecimento, foi feita uma relação das práticas de gestão identificadas na 

escola, por meio das entrevistas, com aquelas propostas por Batista et al. (2005) e da APO 

(YOUNG, 2010), que foram selecionadas para serem utilizadas nesta pesquisa. Portanto, 

a reunião, comparação e interpretação dos dados primários qualitativos e os secundários 

quantitativos forneceram os indícios mais consistentes sobre como vêm sendo 

implementada a gestão da educação na instituição analisada e possibilitou a constatação 

dos fatos observados. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS SOBRE A 

ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIO SENDIM 

 

É importante ressaltar que o objeto de estudo dessa pesquisa consiste em 

diagnosticar e analisar as práticas pedagógicas e de gestão da escola Municipal de Ensino 

Fundamental Emílio Sendim - Sobral (CE) que impactam nos resultados do IDEB sob a 

ótica da Gestão do Conhecimento. Nos capítulos precedentes foi realizada uma 

abordagem teórica a respeito da Gestão do Conhecimento e suas práticas, além de resgatar 

a história da criação do IDEB e a trajetória de sucesso do modelo educacional do 

município de Sobral/CE, onde está localizada a Escola Emílio Sendim. O objetivo 

principal deste capítulo é, em primeiro lugar, descrever os dados coletados na pesquisa 

de campo, os quais estão associados às práticas de gestão da escola, relacioná-los com a 

gestão do conhecimento e, em seguida, fazer uma análise dos seus impactos sobre os 

resultados do IDEB da escola. O instrumento de análise utilizado em relação aos dados 

coletados será o método hermenêutico. De acordo com Dittrich (2015) a hermenêutica 

corresponde a uma visão de pesquisa qualitativa e transdisciplinar, a uma maneira 

compreender e expressar a percepção dos fatos que ocorreram entre os sujeitos envolvidos 

nas vivências, entre os saberes e as ações.  “Ligada ao âmbito da interpretação dos textos 

sagrados, por um lado, e ao campo da crítica textual, por outro, a hermenêutica tem longa 

história” (REALE, 1991, p. 627). Portanto, enquanto método, a hermenêutica se encontra 

relacionada ao fenômeno da interpretação, constituindo-se em um procedimento que visa 

a explicitação e apreensão de sentido e significado subjacentes ao cotidiano da vida 

humana.  

A pesquisa e a coleta de dados foram realizadas por meio de entrevistas com 

quatro profissionais, sendo eles, a Coordenadora da Escola, que é responsável pela gestão 

da instituição na ausência da diretora e três professoras das turmas de quinto ano, que 

realizam a prova SAEB, que serve de base para os resultados do IDEB. As entrevistas 

foram orientadas por um conjunto de perguntas que visavam inferir sobre a existência de 

práticas de gestão do conhecimento na gestão da instituição escolar. Para facilitar a 

transcrição das informações coletadas das entrevistas, as mesmas foram realizadas da 

seguinte forma: primeiro, foi apresentada a pergunta relativa à entrevista, em seguida, a 

resposta de cada entrevistada. Elas estão intituladas da seguinte forma: Entrevistada, A, 

B, C, e D. Por último, o conteúdo das entrevistas será relacionado a algumas práticas de 

gestão do conhecimento apresentadas no primeiro capítulo desse trabalho, sobretudo 

aquelas descritas por Batista (2005) e pela APO (YOUNG, 2010). Dessa forma, o texto 
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está organizado com base nas questões apresentadas na entrevista semiestruturada, a qual 

foi elaborada a partir dos objetivos específicos desse estudo, sendo cada tópico 

correspondente a uma questão da entrevista. 

 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DAS PERGUNTAS DE PESQUISA E ANÁLISE DAS 

RESPOSTAS OBTIDAS 

 

5.1.1 Que elementos você pode elencar para o resultado da escola no IDEB? 

 

No segundo capítulo desse trabalho, foi apresentada a política educacional do 

município de Sobral/CE. Foi possível conhecer os processos gerenciais e práticas 

pedagógicas adotadas por todas as escolas do município, incluindo a Escola Municipal 

Emílio Sendim, objeto desse estudo. Essa primeira pergunta nos permite ter uma visão 

sobre esses processos de gestão da Escola Municipal Emílio Sendim em Sobral – CE, 

como pode ser observado na fala dos entrevistados: 

 

ENTREVISTADA A: 

Além do trabalho com o livro didático, os alunos são atendidos pela 

consultoria LICEU e trabalham especificamente as habilidades né, na 

matriz de referência, isso está contextualizado com a gramática, com a 

produção de texto, com a interdisciplinaridade, é pensando mesmo em 

fazer esse afunilamento do conteúdo. E os meninos tem aulas manhã e 

à tarde, há todo um investimento maior na carga horária desses alunos 

do quinto ano...  

... A gente personaliza as estratégias também, identifica meninos que 

tem dificuldades parecidas, como ano passado a gente tinha alunos 

aqui com deficiências nas quatro operações matemáticas, então,  a 

gente fez um atendimento individualizado pra aquelas crianças, onde 

elas puderam ali tirar as dúvidas, porque muitos deles tinham vergonha 

de dizer que não sabiam uma continha, contavam nos dedos 

escondidos, então, ao perceber isso, tivemos condições de oferecer um 

trabalho mais individualizado pra essas crianças, pra sanar essas 

dificuldades, pra que ele possa automaticamente se inserir no contexto 

normal, sem nenhum problema. 

 

A consultoria LICEU, oferece uma equipe de especialistas que buscam oferecer 

aos alunos novas possibilidades de aquisição do conhecimento, por meio de um material 

didático estruturado, consolidando a aprendizagem. Além de ressaltar a importância do 

trabalho personalizado com os alunos que apresentam dificuldades, o material didático e 

o trabalho focado na matriz de referência do SPAECE, nota-se que a Entrevistada A, 
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considera importante o investimento no turno integral para os alunos, e, quando 

questionada sobre isso, ela responde: 

 

ENTREVISTADA A: 

Turno integral? Sim, vamos dizer que é integral, por que nem todos os 

alunos conseguem ficar turno integral por N motivos, as vezes moram 

longe, ou o pai não pode trazer, por que tem alunos que moram em 

outros bairros mas querem estudar na Emilio Sendim, e nós aceitamos 

claro, aceitamos. Então esses meninos ficam no semi-integral, 

almoçam em casa, voltam, os que não conseguem, ficam aqui direto. 

 

Outros elementos são apontados pelas professoras entrevistadas como 

fundamentais para alavancar os resultados do IDEB na escola, conforme verifica-se nas 

transcrições abaixo: 

                                              

ENTREVISTADA B: 

Os elementos são: primeiramente uma aprendizagem de qualidade, 

outro ponto importante é a parceria com os pais, para que eles possam 

estar nos ajudando, como se os alunos fossem 50% escola e 50% casa, 

e se a gente não tiver a parceria com a família, talvez nem 

conseguiríamos chegar numa aprendizagem de qualidade, outro fator 

que considero importante, é que todos os alunos devem e têm o direito 

de aprender. Para que todos os alunos, não esquecendo de nenhum, 

possam estar avançando na aprendizagem. 

 

ENTREVISTADA C: 

 

Compromisso, responsabilidade, afetividade, mas a afetividade ela tem 

dois contextos, positivo e negativo, acredito que, lógico, é a afetividade 

positiva, relação professor e aluno em laços estreitos, mas, com 

respeito, e principalmente, gostar do que faz, acredito que, se você não 

gosta, não consegue passar uma coisa boa, mas, se você gosta, 

consegue dar o seu melhor e extrair o melhor de cada um deles. 

 

ENTREVISTADA D: 

QUINTO ANO, é um desafio constante. A chave mestra do ensino, que 

finaliza a etapa das series iniciais. Toda experiência que você tem 

ainda é pouca, por que toda turma é diferente, uma geração diferente, 

uma dinâmica diferente. 

Nós mudamos constantemente as metodologias, na questão da 

adaptação, com (os resultados) das provas diagnósticas, nós já 

mudamos a metodologia. Separamos as turmas por níveis, para que 

fique mais fácil desenvolver o trabalho. 

 A diretora escolhe as professoras baseada no seu perfil, nas suas 

melhores habilidades, porque tem professora que trabalha melhor com 

o infantil, por exemplo. Eu trabalho com o quinto ano desde 2013 e me 

formei em 2010, eu nunca trabalhei com o infantil. Trabalhamos com 
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jogos, material concreto, buscando adaptar-se ao máximo à realidade 

deles, por que eles vivenciam uma realidade bem difícil, há crianças 

que vem até sem comer. Nós recebemos um apoio, um suporte grande 

da secretaria de educação, que já oferece um ensino de qualidade 

desde o infantil, para quando chegar no 5 eles já terem uma boa base. 

 

Nessas entrevistas, percebe-se que os elementos mais importantes para os 

resultados do IDEB, no olhar das professoras são, em primeiro lugar: reconhecer que 

todos têm o direito de aprender, e, de acordo com a entrevistada C, gostar de desempenhar 

o seu trabalho e relacionar-se com os alunos, seguida pela resposta da Entrevistada D, 

que destaca a importância de adequar as metodologias de ensino às necessidades dos 

alunos. É interessante notar que, de acordo com ela, a diretora seleciona as professoras 

baseadas em um perfil e em suas “melhores habilidades”, esse elemento apontado pela 

professora, assemelha-se à prática de gestão do conhecimento denominada de sistema de 

gestão por competências, a qual revela a existência de uma estratégia de gestão que 

seleciona o profissional com base nas competências que são exigidas para o exercício das 

atividades de trabalho (BATISTA et al, 2005). 

 

5.1.2 Quais as principais estratégias de gestão da escola, com o objetivo de alcançar 

bons resultados no IDEB? 

 

Nessa questão, o objetivo principal é descobrir as estratégias aplicadas pela equipe 

gestora da escola com foco no alcance de bons resultados do IDEB. Se as mesmas 

coincidem com a política educacional do município de Sobral, e sua relação com as 

práticas de gestão do conhecimento selecionadas para esse estudo, as quais foram 

apresentadas no capítulo 1. Veja abaixo as respostas obtidas: 

 

ENTREVISTADA A: 

Vai desde a articulação da secretaria, que a gente tem o apoio da 

secretaria, com professores no contra turno, professores de apoio, o 

próprio núcleo gestor (direção, coordenação, secretária escolar), 

também se articula para que exista a garantia desse suporte, mas nós 

(gestores) também vamos para a sala de aula, se precisar dar um aulão, 

o que nós chamamos de cursinho. E nós também trabalhamos a questão 

da motivação, e considero isso também um ponto forte, quem conseguir 

boas notas vai participar do torneio, eles são agraciados com 

medalhas, nós estimulamos uma competição saudável. Assim os 

meninos a todo momento são estimulados, por meio de vídeos de 

motivação, uma conversa, um recadinho na agenda para que ele se 

motive, então todo o trabalho é focado é voltado para isso (garantir a 

aprendizagem), e com a parceria e ajuda dos pais também, por que eles 
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às vezes acreditam que no quinto ano eles são maiores, são mais 

autônomos, mais é um ledo engano, quanto mais velho, mais precisam.  

Aí os pais as vezes dizem: não, eu não acompanho muito. Então nós 

cobramos um visto na agenda, a presença nas reuniões da escola, 

nelas, a gente mostra o avanço e a evolução dos meninos de uma forma 

didática e vamos tentando agregar esse pai pra gente, e eles vão se 

empolgando muito, uma boa parte do sucesso dessa estratégia, é que 

os meninos interagem de uma maneira espetacular, não medem 

esforços. Agora que é um trabalho monumental, você pode ter certeza. 

Trabalhamos num modelo de gestão participativa, que envolve a todos. 

 

ENTREVISTADA B 

O apoio pedagógico todo o tempo. Tanto da parte de coordenação 

pedagógica como a diretora, ela tem que estar o tempo todo ali de olho, 

perto nos momentos de planejamento também, ajudando o professor a 

pensar as melhores ações a serem levadas para a sala de aula e 

conseguir aquele objetivo. por que não é só as atividades, tem que ter 

o esquema da assimilação, para que o aluno possa entender e fazer as 

atividades sozinho, o coordenador está sempre perto do professor, 

observando que ações ele está trazendo pra sala de aula para que os 

mesmos assimilem o conteúdo. 

 

ENTREVISTADA C 

.... Na gestão da escola eu vejo muita presença, participação, cuidado, 

compreensão também, resumindo, é uma gestão muito humana. 

 

ENTREVISTADA D 

O nivelamento da turma, reenturmação dos alunos, até suporte mesmo 

de formação, a gente tem formação da ESFAPEGE, mas a 

coordenadora trabalha num ritmo formativo, de 15 em 15 dias, nos 

planejamentos. Nesse planejamento ela nos oferece modelos e 

estratégias de trabalho. A coordenação participa, dá opiniões, 

observações, compartilhando a experiência dela. Porque ela vai uma 

vez por semana em todas as séries que cabem a ela, já que tem a 

coordenadora do quinto, do segundo e terceiros anos. Ela vai 

acompanhando o grupo e buscando e vai apontando estratégias, 

metodologias que ela vê que está falha, nos ajudar e nos aprimorar. 

 

Reenturmação ocorre por que as vezes uma criança se desenvolve 

melhor comigo do que com a outra professora. 

 

A Entrevistada A destaca Apoio da secretaria de educação, motivação dos alunos, 

professores de apoio, gestão participativa. As Entrevistadas B, C e D ressaltam o apoio 

pedagógico do núcleo gestor, que atua de forma humanizada e principalmente, o 

acompanhamento constante do coordenador, que realiza um trabalho muito próximo aos 

professores, visitando semanalmente as classes e orientando o trabalho docente. A 

entrevistada D, destaca outra estratégia importante, o nivelamento da turma, ou seja, 

perceber o nível de aprendizagem de cada aluno e organizá-lo na classe, ou em outras 
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turmas (reenturmação), de forma a facilitar o suporte na hora de ensinar os conteúdos, 

pois cada grupo de alunos possui um padrão equivalente de assimilação dos conteúdos. 

Esse acompanhamento contínuo por parte das coordenadoras pode ser relacionado com a 

prática de gestão do conhecimento Mentoring, que é um modelo de gestão, no qual um 

mentor, um especialista na área, “ modela as competências de um indivíduo ou grupo, 

observa e analisa o desempenho e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo 

ou grupo” (BATISTA et al, 2005, p. 17). 

 

5.1.3 Que sugestões poderia indicar para melhorar a gestão da escola ou o trabalho 

docente a fim de manter esse resultado? Cite exemplos. 

 

Essa questão foi elaborada com o intuito de conhecer as possíveis falhas 

percebidas pela equipe na gestão da escola, e se eles acreditam que há possibilidades de 

melhoria nos processos de gestão. A seguir, temos a fala da entrevistada A, que destaca 

mais uma vez a importância do turno integral para todos os alunos da escola: 

 

ENTREVISTADA A 

É difícil manter essa nota dez. Por que todo ano temos alunos 

diferentes, e todos teriam que estar num nível equilibrado. Acho que o 

turno integral para todos, não apenas o quinto ano, seria formidável. 

Os alunos teriam a oportunidade não só de trabalhar, português, 

matemática, ciências, as disciplinas do currículo, mas também, ver o 

para além que está a formação humana.   

 

Ainda sobre esse questionamento, a entrevistada A enxerga a possibilidade de 

oferecer o turno integral na escola como uma possibilidade de afastar os alunos de 

situações de violência e uso de drogas, reiterando a situação de pobreza e vulnerabilidade 

a que muitos alunos da escola estão expostos. Isso está expresso na sua fala, transcrita a 

seguir: 

 

ENTREVISTADA A 

A escola acaba também absorvendo essa parte, a nossa escola aqui está 

numa região pobre e de risco, os pais têm um poder aquisitivo muito 

baixo, ou são realmente de uma condição muito delicada, e o que se 

percebe é que existe uma necessidade grande de afeto, você toca num 

aluno e ele já se assusta e você diz: calma, estou só lhe tocando, e você 

dá um abraço e ele já começa a se abrir e conversar. Então o tempo 

integral, não é uma tábua de salvação, mas já ajudaria bastante, se 

todos pudessem participar, ele iria estar as 7 horas na escola, iria ter 
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ali uma vivência, uma interação maior com outras pessoas e longe da 

violência e drogas, e outras situações que rodeiam a nossa escola. 

  

               Outra professora, ao descrever a dificuldade enfrentada com os alunos que 

faltam às aulas, também oferece um relato interessante sobre a condição de pobreza de 

um dos seus alunos, destacando que, apesar dos ótimos recursos e do preparo e formação 

oferecidos, esse é um grave problema que dificulta o processo de ensino e a aprendizagem 

eficiente dos alunos: 

ENTREVISTADA D 

Eu tenho uma criança que mora num abrigo e vem estudar aqui, uma 

criança dessa tem mais dificuldades de aprendizagem, ninguém 

acompanha, ele ficou dois dias na rua. São situações que nos deixam 

de mãos atadas, mesmo com todo o nosso preparo, formação e 

recursos. Mas, você pensa, ah, é uma criança ou duas, mas o nosso 

alvo é de 100%, não desprezamos nenhuma criança, as crianças com 

dificuldades de aprendizagem, é feito um trabalho minucioso com a 

psicopedagoga, tem criança aqui que antes não conseguiam nem se 

aproximar de uma pessoa e agora já socializam e interagem. Um fator 

muito importante vermos os resultados dessas crianças 

 

                 É relevante destacar na fala acima, o valor que é dado a cada aluno da escola, 

quando a entrevistada D afirma: “o nosso alvo é 100%, não desprezamos nenhuma 

criança”. Esse esforço por garantir que todos os alunos aprendam está expresso no 

discurso das entrevistadas. O acompanhamento da direção da escola e a melhoria nas 

relações entre os professores, também foi apontado pelas professoras como itens a serem 

melhorados na gestão da escola, como relatam as entrevistadas:  

 

ENTREVISTADA B 

O acompanhamento, por que na maioria das vezes o diretor está focado 

nas atividades administrativas e praticamente não acompanha a parte 

pedagógica. Acredito que, se não houver esse elo entre a direção e a 

parte pedagógica, se a direção não está a par do que está acontecendo 

no pedagógico, não é possível atingir os resultados esperados. 

 

ENTREVISTADA C 

Eu diria que seria mais na parte das relações professor com professor, 

ampliar a troca de experiências, por que eu sei que não existe uma 

receita pronta, mas eu aprimorando ou fazendo um upgrade daquela 

atividade e contextualizando para a realidade da minha sala de aula, 

pode acontecer sim, o sucesso. Assim todos alcançam a meta de 

aprendizagem. 
 

 

Embora alguns processos possam claramente ser melhorados, é notável que as 

observações apresentadas nas entrevistas não se referem somente aos processos de gestão 
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da escola, mas algumas remetem aos alunos e seu dever de frequentarem regularmente as 

aulas, à situação socioeconômica e a grande necessidade de afeto do alunado.  

  

5.1.4 Existem espaços (virtuais ou presenciais) para discutir, compartilhar 

informações, ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento 

de competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades da 

escola? Quais?  
 

O objetivo principal dessa questão é analisar se na escola existem práticas de 

gestão do conhecimento como: Comunidades de prática, Café do Conhecimento, 

Aprendizagem e captura de ideias, Fóruns/Listas de discussão, Ferramentas de 

colaboração como portais, intranets e extranets. Comprova-se assim, a existência dessas 

práticas na escola, embora haja a necessidade de aprimorá-las, como se verifica a partir 

das respostas de algumas entrevistadas: 

 

 

ENTREVISTADA A 

A gente tem o facebook, ou grupos de WhatsApp, e nos momentos 

presenciais de planejamento, por exemplo, está marcado agora para o 

próximo mês uma reunião para troca de experiências, por exemplo, 

esse ano nós já identificamos algumas deficiências de leitura na turma 

do quinto ano, então, nós vamos propor oficinas onde a professora do 

quinto ano, que agora está no quarto,  irá ministrar oficinas, propor 

metodologias diferenciadas, estratégias, e os professores participantes 

também trarão ideias, é um momento de troca de experiência entre os 

professores. Isso também é feito no 2 e no 3 ano, fazemos modelagens, 

a gente faz a observação de sala (coordenação) e aí a gente identifica 

que uma professora está um pouco fragilizada em determinado 

conteúdo, então buscamos uma forma pra podermos ajuda-la, fazemos 

o feedback com a professora, combinamos um momento para a 

modelagem, por exemplo: a professora não foi muito feliz em suas 

colocações em relação a língua portuguesa, no quesito da habilidade: 

conflito, ela não explorou muito bem, então a gente prepara o material 

para dar essa aula, e combinamos com ela, pra que ela esteja presente 

e aí ela vai anotar, e depois vai dar o feed back e depois nós 

apresentamos na sala com os alunos, na intencionalidade da 

professora observar e dali retirar uma aprendizagem, da mesma forma 

há uma troca entre os professores, pois o 3ª A pode vir assistir aula no 

3B, ou o 5 A assistir no 5C, principalmente assim, conteúdo de 

poliedros, se a professora não está muito segura, nós trocamos, então 

aquela professora show de bola nesse conteúdo vai dar aula na turma 

daquela que não está muito segura, pra garantir uma aprendizagem 

mais significativa, então faz parte da nossa estratégia o professor se 

ver como um aprendente constante, e assim, não é um processo fácil, é 

uma conquista. Pois precisamos fazer o professor reconhecer sua 

fragilidade, e a partir dessa fala e dessa consciência, que nós podemos 

fazer o nosso trabalho. 
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ENTREVISTADA B 

Temos, no planejamento quinzenal interno e na formação continuada, 

mensal pela ESFAPEGE. 

 

ENTREVISTADA C 

 

Falta um pouco, eu acredito que num ambiente educacional ou 

instituição educativa, qualquer lugar é lugar de aprendizagem, as vezes 

você está ali tomando um cafezinho e você troca uma experiência, 

conversa alguma coisa, ali na fila, esperando uma criança sair do 

banheiro ou beber água você pode aprender através das conversas, 

então qualquer espaço é espaço de aprendizagem. Eu acredito que nós 

temos o dom de perceber que as nossas conversas são construtivas, 

quando eu busco melhorar a minha ação. Isso é refletir, eu tenho que 

refletir o que eu faço a cada momento. Temos o grupo de WhatsApp da 

escola. 

 

ENTREVISTADA D 

Temos o grupo no WhatsApp e facebook, tem também um grupo de 

todas a professoras de 5 ano do Brasil, onde trocam estratégias e 

metodologias.  

 

 

As observações das entrevistadas apontam o facebook e os grupos de WhatsApp 

como as principais ferramentas de compartilhamento de informações e troca de 

experiências. Ambos podem ser relacionados com as práticas de gestão do conhecimento: 

Fóruns/Listas de discussão, Ferramentas de colaboração como portais, intranets e 

extranets e comunidades de prática. Os momentos de formação, em que trocam 

experiências, conforme declaram as entrevistadas A e B, relacionam-se com a prática: 

aprendizagem e captura de ideias, já que é um momento formal dedicado a promover a 

aprendizagem ativa e contínua dos professores. A entrevistada C ressalta a importância 

de o professor buscar a aprendizagem e crescimento contínuos e propõe uma estratégia 

semelhante àquela proposta por (YOUNG (2010), denominada café do conhecimento, 

que é uma maneira de discutir em grupo, refletir, desenvolver e compartilhar quaisquer 

pensamentos e idéias, de maneira mais informal. A prática  Peer Assist pode ser observada 

no discurso da entrevistada A, que revela o processo de observação das aulas e o feedback 

que é dado às professoras, a assistência das colegas, incluindo a possibilidade de unir as 

turmas, quando uma professora encontra dificuldade ao transmitir determinado conteúdo, 

enquanto a outra o apresenta com mais facilidade. 

A entrevistada A, ao responder essa questão também destacou as bases da 

educação sobralense ao declarar: 
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                          ENTREVISTADA A 

O trabalho da educação sobralense e pautado na observação de sala, 

no planejamento dos professores e na avaliação dos meninos, o como 

avaliar, não somente numa perspectiva somativa, mas sim, formativa, 

e aí o carro chefe é o que? Eu só posso ajudar o professor se eu souber 

quais são as necessidades, as deficiências, tanto do professor quanto 

do aluno, a gente acaba pegando essas nuances que te falei no início, 

a gente identifica muito na sala de aula, do jeito que os meninos falam 

que se sentem aqui, um dever de casa mal feito, identifica bastante 

quando nós vamos pra sala, então nós temos no nosso cronograma, na 

nossa agenda, visitas semanais em todas as salas, eu tenho que passar 

por todas as turmas de quarto e quinto ano, e as meninas nas outras 

turmas, nós somos em 3 coordenadoras, cada uma faz sua observação, 

registra, já faz o feedback com o professor no mesmo dia, no máximo 

no dia seguinte cedo, pra que não perca o fio da meada, o ideal é fazer 

ali mesmo no momento, num intervalo, ou na saída, e temos tido uma 

boa receptividade dos professores, os professores estão abertos pra 

uma escuta, pra se reinventar, e isso vem de uns 5 anos pra cá, após a 

implementação da tutoria pedagógica e aí a gente começou a ter esse 

olhar e essa preocupação, o olhar mais holístico do coordenador. 
 

Observa-se que a função do coordenador é essencial para o bom andamento das 

políticas educacionais do município, pois esse profissional é responsável pela observação 

de sala, pelo planejamento e pela garantia de qualidade do ensino e da aprendizagem dos 

alunos, o que será refletido nos resultados das avaliações. 

 

5.1.5 Há algum tipo de formação periódica ou continuada para os gestores e 

professores? Existe alguma instituição formal de ensino que executa as 

capacitações dos docentes e gestores? Quais as estratégias de ensino utilizadas? 

 

As respostas a essa questão foram as seguintes: 

 

ENTREVISTADA A 

Sim a ESFAPEGE, capacita os gestores e professores 

Os professores têm formação todo mês, de 4 horas, oferecidos pela 

ESFAPEGE, os diretores também têm, que é geralmente às quintas-

feiras, quinzenais, onde são discutidos assuntos específicos da parte 

pedagógica e administrativa, e o segundo e quinto ano, os professores 

tem um acompanhamento da consultoria LICEU, que é um material que 

eles estudam. O material didático do LICEU é voltado para o 

desenvolvimento das habilidades e competências da matriz de 

referência.  

utilizam apresentação oral, oficina, troca de experiência, intervisitação 

nas escolas, uma escola que está show de bola nos resultados, os 

resultados por que nós temos avaliações que são aplicadas no bimestre 

e os resultados são levados pra secretaria e todos os diretores tem 

acesso, são compartilhadas e aí por exemplo, uma escola A está com 

resultados muito bons e outra escola não está tão bem e que conhecer 

as estratégias da outra escola, então há essa possibilidade de conversa 

entre as escolas, intercambio entre coordenador, professor, gestores. 
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ENTREVISTADA B 

Sim, pela ESFAPEGE. Na ESFAPEGE os professores formadores 

foram selecionados pela secretaria de educação, e um dos critérios de 

seleção é que já tenha sido professor na rede e já possua bastante 

experiência. Eles fazem oficinas, troca de experiência, análise de 

resultados do município, de cada escola. Formação teórica também. 

 

 

ENTREVISTADA C 

Sim, existe a escola de formação ESFAPEGE, ela tem essa meta, esse 

trabalho de formação, de conteúdos, atividades e troca de experiências 

também, muito bom, é uma vez por mês e também durante os 

planejamentos, temos profissionais que vem fazer oficinais com a 

gente, temos momentos de formação tanto na escola com fora da 

escola. 

Os professores formadores da ESFAPEGE geralmente são aqueles que 

se destacam nas escolas, nas áreas específicas, por exemplo uma 

professora da área de português que fez letras e ela consegue 

alavancar o nível de aprendizagem e as notas, ela consegue 

desenvolver uma metodologia diferente, uma didática que dá certo, isso 

chama a atenção da secretaria de educação, através das visitas das 

superintendentes. 

 

ENTREVISTADA D 

Tem sim, para os coordenadores e professores, geralmente são 

especialistas nas áreas, por que somos polivalentes, então tem os 

professores das mais diversas áreas, como de ciências, matemática que 

nos ajudam com a didática e as estratégias. 

A prefeitura seleciona esses professores formadores, por meio de edital 

e concurso, com prova de título, entrevista. Eles fazem um cadastro de 

reserva e chamam os professores formadores de acordo com a 

necessidade e a especialidade de cada um. Utilizam Jogos, oficinas, 

troca de experiências, muito bom as formações. 

 
 

A Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional – 

ESFAPEGE, foi criada em 2006 com o nome ESFAPEM, o qual foi modificado 

posteriormente.  E, de acordo com a Secretaria de educação: 

 

É uma organização social, sem fins lucrativos, que tem por objetivo 

desenvolver processos educacionais no campo do ensino e da pesquisa que 

promovam a formação e qualificação de professores e servidores do magistério 

e áreas afins, bem como prestar consultoria e assessoria à gestão educacional 

(SOBRAL, 2018). 

 

Essa escola oferece a formação e consultoria para toda a equipe pedagógica, sendo 

um exemplo de estratégia bem-sucedida no campo educacional, garantindo a qualidade 

de todos os processos. O modelo da ESFAPEGE pode ser comparado à prática de gestão 

do conhecimento denominada: Universidade Corporativa e Educação Corporativa, já que 
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a mesma se constitui numa Instituição formal de ensino que oferece capacitação e 

educação continuada à toda a equipe pedagógica.  

A fala da entrevistada C, revela que as formações da ESFAPEGE também 

estimulam a troca de experiências, onde são compartilhadas as práticas de ensino que se 

destacaram, e professores especialistas disseminam seus conhecimentos, visando 

aperfeiçoar o trabalho docente. Isso também consiste numa prática de gestão do 

conhecimento, denominada: Best Practices, já que acontece a “identificação e à difusão 

de melhores práticas, que podem ser definidas como um procedimento validado para a 

realização de uma tarefa ou solução de um problema” (BATISTA et al, 2005, p.17). A 

entrevistada D revela como funciona o processo de seleção para os professores 

formadores da ESFAPEGE, e finaliza sua fala destacando que existe a formação de um 

cadastro de reserva, o que sugere a presença da prática de gestão do conhecimento 

denominada de Banco de competências organizacionais e individuais na ESFAPEGE.  

Esse último também pode ser chamado de páginas amarelas ou banco de talentos, já que 

indica a existência de um repositório com informações sobre os candidatos já 

selecionados, que podem ser acionados de acordo com a necessidade das escolas de toda 

a rede municipal. Nessa questão nota-se também a variedade de metodologias aplicadas 

nas capacitações da equipe pedagógica e a possibilidade de um intercâmbio entre as 

escolas, como destaca a entrevistada A, ao afirmar que uma escola que está com ótimos 

resultados nas avaliações do SPAECE, pode ajudar outra escola com mais dificuldades, 

assemelhando-se às estratégias desenvolvidas na prática Peer Assist ou até mesmo o 

Mentoring. 

 

5.1.6  Há especialistas que orientam os gestores no desenvolvimento do seu trabalho? 

Mentores? Se sim, como são escolhidos estes especialistas?  

 
ENTREVISTADA A: 

Sim, nós temos a superintendência pedagógica e administrativa, somos 

treinados pelos professores formadores da ESFAPEGE. São 

formadores da superintendência pedagógica, que faz parte da 

secretaria de educação que também são professores da rede, que já 

passaram pela coordenação e direção de escolas e que tem uma visão 

MACRO do sistema, essa superintendência pedagógica, passou por 

uma formação oferecida pelo Itaú Social, que era a tutoria pedagógica. 

 

ENTREVISTADA B: 

Temos a superintendência, equipe da secretaria da educação, eles vêm 

aqui uma vez por semana e passa pelo menos quatro horas com o 

gestor, analisando os resultados trazendo ou colhendo alguma 

novidade. 
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ENTREVISTADA C: 

A superintendência tem esse papel junto a direção, formando, dando 

um suporte ao gestor. 

 

ENTREVISTADA D: 

Há a superintendência que faz um trabalho de ajudar a gente na 

metodologia de trabalho, no momento da formação também há muita 

troca de experiência entre os professores. 
 

As respostas a essa questão deixam explícita a presença de um órgão que faz parte 

da estrutura organizacional da secretaria de educação do município denominado de 

Superintendência escolar. Ele foi estabelecido pela Lei n º 490 de 6 de janeiro de 2004 a 

qual é formada por uma equipe de profissionais capacitados e que estão responsáveis, 

dentre outras funções por supervisionar a qualidade do ensino em todas as unidades da 

rede, além de oferecer suporte aos gestores. Os especialistas da superintendência escolar 

executam atividades que podem ser relacionadas com as práticas de gestão do 

conhecimento: Mentoring e Peer Assist. 

 

5.1.7 Vocês possuem algum registro das habilidades e competências em geral dos 

funcionários da escola?  

 

ENTREVISTADA A: 

Não temos, apenas conhecemos o perfil de cada professor e funcionário 

e suas habilidades. 

 

ENTREVISTADA B: 

Não, apenas conhecemos o perfil de cada professor e funcionário. 

 

ENTREVISTADA C: 

Existe um processo de avaliação dos profissionais que trabalham na 

escola, que é feito semestralmente. Isso fica arquivado digitalmente. 

 

ENTREVISTADA D: 

                                         Não. 

 

Embora no tópico 3.5 tenha sido observada a presença da prática de banco de 

competências organizacionais na ESFAPEGE, as respostas negativas observadas nessa 

questão, demonstram que a mesma não é institucionalizada na escola analisada, ou seja, 

o registro das habilidades e competências dos funcionários não é formalmente registrado 

na escola, o que dificulta o acesso a informações sobre os mesmos, principalmente quando 

há mudanças na gestão da escola. Portanto, fica limitado apenas aos professores que 

participam do processo seletivo da ESFAPEGE, o benefício de fazer parte de um arquivo 
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ou repositório que registra suas habilidades e competências, as quais podem ser 

solicitadas para beneficiar toda a rede educacional do município.  

 

5.1.8  Por ser uma instituição com ótimos resultados no IDEB, a escola tem alguma 

estratégia para disseminar as suas práticas, a fim de ajudar outras escolas do 

município? 

 

ENTREVISTADA A: 

A gente faz isso com os nossos próprios professores e a secretaria 

também promove momentos para compartilhar as experiências. 

 

ENTREVISTADA B: 

Acredito que a estratégia que a gente tem mais forte é manter o 

acompanhamento e a parceria com os pais, eu percebo que em todas 

as escolas que a gente visita são feitas as mesmas estratégias, mas o 

nosso diferencial é a dedicação e a participação ativa das famílias no 

processo educativo. Eu já passei por 4 escolas e aqui os pais são bem 

mais exigentes, cobram muito mais.  

 

Na premiação do Escola Nota 10, nós visitamos outras escolas, que 

estão com um percentual muito baixo de aprendizagem, a gente vai lá, 

conversa, elenca estratégias pra que elas possam elevar os seus 

resultados. 

 

 

ENTREVISTADA C: 

Durante as formações na ESFAPEGE tem um momento de troca de 

experiência com outras escolas, e esse momento a gente consegue 

compartilhar, divulgar “receitas de sucesso”. 

 

ENTREVISTADA D: 

Sim, nós ajudamos escolas com menor nota no IDEB. 
 

 

Mais uma vez as práticas Mentoring e Peer Assist são observadas nas respostas à 

questão proposta. Isso demonstra que são estratégias já institucionalizadas na escola 

analisada e garante que as “receitas de sucesso”, como afirmou a entrevistada C, sejam 

disseminadas entre as escolas. Outra prática de gestão do conhecimento que pode ser 

associada a essa estratégia é a denominada Best Practices, ou melhores práticas, à medida 

em que existe o compartilhamento de ideias e experiências de sucesso, com o objetivo de 

auxiliar outras escolas a enfrentar as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. 

 

5.1.9 É feito algum registro dos processos de gestão da escola, para que possa ser 

consultado posteriormente? 
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ENTREVISTADA A: 

Sim, temos registros, tudo o que se faz, vai sendo documentado.  

A equipe gestora e os professores tem acesso aos dados e planilhas 

 

 

ENTREVISTADA B: 

Temos, agente, pelo menos na reunião do núcleo gestor, temos 

registrado todos os eventos, feitos em livros de registros e fotografias. 

 

ENTREVISTADA C: 

Não 

 

ENTREVISTADA D: 

É feito um relatório, sempre após cada reunião e tudo é protocolado e 

arquivado. 

 

Aqui é possível notar que há um registro das reuniões realizadas na escola, o que 

é muito importante para a continuidade e eficiência do trabalho pedagógico, porém, o 

mesmo é feito apenas em livros, e embora toda a equipe possa ter acesso aos livros, a 

informação não é de fácil acesso, como seria se existisse um arquivamento eletrônico ou 

digital organizado, contendo informações relevantes sobre a gestão da escola, ou até 

mesmo um banco de conhecimentos, o que seria interessante para manter a memória 

organizacional da escola. 

 

5.1.10 Quais os critérios utilizados para seleção de gestores do município?  

 

ENTREVISTADA A: 

Concurso público, precisa ter nível superior, preferencialmente 

pedagogo, ter experiência em sala de aula, e então é traçado um perfil 

para coordenador e gestor, questões de habilidades, liderança, 

resolução de conflitos, e aí nós passamos por 3 etapas, avaliação 

escrita, com questões de didática, LDB e etc. e uma redação, com temas 

relacionados a LDB, prática pedagógica e o sistema educacional de 

Sobral, quem passa na primeira fase, vai para a segunda fase, que 

consiste num curso, um treinamento, e por último avaliação situacional 

onde somos avaliados por quatro horas, e são testadas as nossas 

habilidades para resolver problemas, liderança, sendo uma prova 

prática, realizada através de jogos. Um banco de psicólogos avalia seu 

desempenho. Se passar nas 3 fases, ainda tem uma entrevista. Então é 

um cargo meritocrático. 

 

ENTREVISTADA B: 

Meritocrático, todas as seleções são meritocráticas. 

 

ENTREVISTADA C: 

É um cargo meritocrático, então eles, fazem uma seleção por meio de 

edital, e eles passam por avaliações e entrevista, e dentro dessa 

entrevista, eles destacam o perfil daquele profissional, se ele tem perfil 

para a coordenação ou se tem perfil para direção. 
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ENTREVISTADA D: 

Seleção por meio de edital, concurso, com prova objetiva, redação, 

prova de título, curso, prova prática, onde os candidatos dão uma aula 

e por último uma entrevista. 
 

 

A meritocracia é apontada como uma das várias estratégias de gestão no município 

e todos os professores e gestores são selecionados por meio de concurso público, o que é 

instituído por meio de lei municipal (Lei n.º 491 de 06 de janeiro de 2004). É interessante 

notar que essa também é uma forma de valorizar os profissionais da educação, pois na 

resposta da entrevistada A, que já vivenciou esse processo de seleção, é perceptível a 

ênfase dada aos desafios enfrentados para alcançar essa posição ou cargo nas escolas da 

rede. O simples fato de ser aprovado nesse processo seletivo tão minucioso, já prova que 

o gestor é realmente capacitado e possui as competências e habilidades requeridas para o 

bom desempenho de sua função. Mas, apesar do processo seletivo, ainda há a constante 

supervisão da superintendência escolar, avaliando todas as ações do gestor e 

implementando mudanças nos processos de gestão, caso julgue necessário. A prática de 

gestão do conhecimento Sistema de Gestão por competências pode ser observada nesse 

modelo de seleção de gestores do município. 

 

5.1.11 Existe na Instituição um sistema de gestão eletrônica de documentos? Se sim, 

é possível acessá-los facilmente?  

 

 

ENTREVISTADA A: 

Estamos implantando agora, a partir do 2 semestre os alunos já terão 

acesso ao boletim. Os documentos da escola estão disponíveis 

digitalmente. 

 

 

ENTREVISTADA C: 

Está arquivado digitalmente, no computador, tanto que eu pedi o PPP 

e a secretária me enviou por e-mail. Nós participamos da elaboração 

do PPP, nós retiramos alguns parágrafos e acrescentamos outros, eu 

achei isso magnífico, incluir os professores na elaboração do PPP. 

 

O objetivo dessa questão é analisar a existência da prática de gestão do 

conhecimento denominada de Gestão Eletrônica de Documentos (GED). Entretanto, 

apenas as entrevistadas A e C responderam satisfatoriamente ao questionamento 

proposto. Ao analisar as respostas, fica claro que essa não é uma prática legitimada na 

escola, pois a gestão eletrônica de documentos vai além de apenas arquivar alguns 
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documentos no computador da escola.  Inclui também o uso de um sistema informatizado 

de controle de emissão, acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e até 

o descarte dos documentos (BATISTA et al, 2005). 

 

5.1.12 É possível encontrar informações importantes de maneira eficiente e em 

tempo hábil? (Dados, documentos, livros) como estas informações são 

organizadas?  

 

ENTREVISTADA A: 

Sim. Os professores devem solicitar à biblioteca, ou solicitar à 

secretaria da escola que encaminhe um ofício à secretaria de educação, 

dependendo do material solicitado. 

ENTREVISTADA B: 

Nós temos as documentações da escola arquivadas digitalmente, no 

computador, PPP, regimento, tudo. Estamos digitalizando a biblioteca 

também. 

ENTREVISTADA C: 

Sim, na biblioteca. Eles disponibilizam materiais que nós solicitamos. 

Utilizamos também a internet. 

ENTREVISTADA D: 

Sim, mas utilizo muito a internet. 
 

 

Mais uma vez, as respostas das entrevistadas revelam que o acesso às informações 

não é eficiente. Apesar de todas responderem afirmativamente à questão, o que se percebe 

com clareza é que o acesso às informações ou materiais necessários para o planejamento 

e execução das aulas é ineficiente e obtido, principalmente, através do uso da internet, 

conforme relatam as entrevistadas C e D. Já a fala da entrevistada A destaca que, para 

obter materiais como livros ou dados que não estão disponíveis na escola, é necessário 

encaminhar um ofício à secretaria de educação, o que leva a um período maior de tempo 

para obter o material solicitado. Um avanço observado nesse sentido reside no fato de 

que, conforme ressalta a entrevistada B, a escola está investindo no processo de 

digitalização da biblioteca. Dessa forma, o acesso aos livros e demais materiais será mais 

eficiente. A implementação de práticas de gestão do conhecimento como Gestão 

eletrônica de documentos e taxonomia tem potencial para otimizar o acesso aos dados e 

informações no ambiente escolar. 

 

5.1.13 Após a obtenção dos resultados das avaliações, existe uma avaliação/resgate 

das ações que foram empregadas para alcançar os resultados? Há discussões 

sobre o que melhorar e quais são os pontos fortes das ações?  
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ENTREVISTADA A: 

Sim, quando a gente aplica a avaliação, como eu te falei anteriormente, 

no máximo em dois dias é dado o retorno aos professores, então nós 

pegamos as planilhas, onde temos os resultados por aluno, quais as 

habilidades que eles mais erraram, e aí a gente entrega e já pensa o 

que vai fazer, já planejamos uma recuperação paralela, retomamos 

aqueles conteúdos, por exemplo: matemática, os alunos não 

aprenderam poliedros, sistema monetário, não aprenderam 3 

habilidades diferentes e eu preciso dar continuidade ao conteúdo, como 

é que a gente faz? Num momento da aula, é o momento do resgate 

dessas atividades, e um pouco do tempo da aula é dedicado aos 

conteúdos do mês, e aí no contra turno há um foco maior naquelas 

habilidades que eles não aprenderam, que é a deficiência maior deles. 

 

ENTREVISTADA B: 

Com certeza, acredito que o que mais acontece é a análise dos 

resultados, por que aquele aluno não conseguiu alcançar o percentual, 

aí nós vamos investigar o que aconteceu, que tipo de estratégia não deu 

certo? O que vamos fazer pra resgatar aquele aluno? 

 

ENTEVISTADA D: 

Sim, a gente conversa, por que a gente tem o planejamento quinzenal, 

o nosso grupo planeja as atividades e estratégias, as vezes a gente se 

reúne antes de completar os quinze dias, para rever as estratégias, 

como a coordenação está sempre em sala observando, ela procura 

fazer um alinhamento, ou adequação das metodologias de ensino, por 

que se uma sala perdeu muito tempo com aquele conteúdo, precisa 

modificar a estratégia.  

 
 

 A prática de gestão do conhecimento Revisão após a ação, é percebida nas falas 

das entrevistadas nessa questão, pois além de existirem momentos formais de 

planejamento, onde são discutidos os resultados e avaliadas as estratégias implementadas, 

também há momentos informais de conversa entre os colegas de trabalho. Outro fator 

relevante é a realização de uma adequação das metodologias de ensino empregadas, 

quando o resgate das mesmas revela essa necessidade, conforme destaca a entrevistada D 

ao enfatizar que: “se perdeu muito tempo com aquele conteúdo, precisa modificar a 

estratégia”. A revisão após a ação é uma técnica que possibilita a avaliação e a apreensão 

das lições aprendidas quando um projeto é finalizado. Através dela é possível realizar 

uma auto avaliação, descobrindo os pontos fortes da ação implementada e aqueles onde 

é necessário melhorar (YOUNG, 2010).       

 

 

5.1.14 Quais as estratégias para lidar com a evasão, repetência e alunos com baixo 

rendimento escolar? 

 

Em relação a essa questão, os relatos das entrevistadas foram os seguintes: 



74 
 

ENTREVISTADA A: 

A escola age muito como uma mãe, que cuida dos filhos, então se um 

aluno se evade, que é um caso de um em um milhão, por que temos uma 

parceria com o conselho tutelar. Nós temos ali fora um painel de 

frequência, então todos os dias 7:30 da manhã eu vou em todas as salas 

verificar a frequência, percebi que um aluno faltou dois dias seguidos, 

já ligo para a família. Faltou uma semana, já aciono o conselho tutelar. 

A conversa com os pais, as ocorrências, tudo fica registrado e é 

assinado pelos pais, que assinam um plano, um compromisso para 

garantir que o filho esteja na escola. Não cumpriu o compromisso, 

então chamamos o conselho tutelar para que tome as devidas 

providências. 

No início da mudança na política da educação de Sobral, a gente ia 

buscar os alunos faltosos em casa, existia um funcionário contratado, 

só para buscar os alunos em casa. Hoje eles já estão acostumados, já 

sabem como funciona e não é mais necessário, mas, se for, nós vamos 

buscar em casa, as vezes o conselho demora ou tem muitas demandas 

a resolver, então a diretora e eu vamos buscar em casa, e aproveitamos 

para conhecer a realidade vivenciada pelos alunos, que é muito 

importante saber o contexto em que aquele aluno vive.  

 

ENTREVISTADA B: 

Se um aluno falta 2 dias, nós já ligamos para os pais, para saber o que 

aconteceu, e no caso da repetência, nós temos reforço no contra turno 

e aulas aos sábados. Os alunos com necessidades especiais nós temos 

o AEE atendimento educacional especializado e as cuidadoras em sala. 

 

ENTREVISTADA C: 

Bom, é feito visitas, quando a criança tem um número de faltas grande, 

nós visitamos os alunos junto com a coordenadora, para investigar o 

que está acontecendo. Alunos com baixo rendimento, nós temos 

professores de apoio, acompanhamento individual, passamos o 

conteúdo e explicamos e enquanto a turma está em atividade, nó vamos 

auxiliar aqueles alunos que estão com dificuldades, de forma 

individual. 

 

ENTREVISTADA D: 

Ligar para os pais, todos os dias a coordenadora passa e pergunta: 

quem faltou hoje? Daí ela anota e liga. Reuniões frequentes com os 

pais, só esse ano teve bem umas 6 reuniões de pais. Do incentivo a dar 

presente, brincadeira, jogos, atividades diferentes, recreações. 

 

 

Essa questão nos permite conhecer as práticas de gestão adotadas pela escola 

para evitar a evasão e repetência dos alunos, que são elementos utilizados para o 

cálculo do IDEB e, portanto, relevantes para essa pesquisa. Ao analisar as respostas a 

esse questionamento, observa-se que a evasão não é frequente na escola, como relata 

a entrevistada A “é um caso de um em um milhão”, mas, quando há alunos faltosos, 

imediatamente é feito o contato com a família para averiguar os motivos da falta e, se 

necessário, acionar o conselho tutelar. Uma estratégia diferenciada para enfretamento 
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do problema da evasão escolar adotada pela escola analisada é a visita da diretora ou 

coordenadora à casa dos alunos com um número considerável de faltas, onde, de 

acordo com a entrevistada A: “A escola age muito como uma mãe, que cuida dos 

filhos”. Essas visitas permitem à equipe pedagógica conhecer a realidade vivenciada 

pelos alunos, favorecendo também uma aproximação maior entre a escola e a família. 

Sobre a questão da repetência, a entrevistada B declara que: “nós temos reforço no 

contra turno e aulas aos sábados. Os alunos com necessidades especiais nós temos o 

AEE atendimento educacional especializado e as cuidadoras em sala”. Essa 

declaração deixa explícita a preocupação da escola em atender os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, baixo rendimento 

escolar, mostrando que há investimento na contratação de professores cuidadores, 

professores de apoio, além do atendimento individualizado pelo professor regente em 

sala de aula. 

 

5.1.15 Qual a importância do PAIC para o resultado do IDEB da Escola Emílio 

Sendim? 

 

Vejamos o que as entrevistadas revelaram sobre essa questão: 

 

ENTREVISTADA A: 

O PAIC, ele veio tanto orientar o trabalho do professor, por que tem 

um material riquíssimo, desde a questão da compreensão e da 

interpretação, até os jogos matemáticos. O bicho papão entre os alunos 

que é a matemática, que aqui é interessante que nas nossas análises, a 

matemática acaba se sobressaindo, pela questão das metodologias 

empregadas, os jogos matemáticos, a ludicidade, o concreto, então isso 

tem muito do o PAIC é um divisor de águas.  

 

ENTREVISTADA B: 

Muito importante, o PAIC traz todo um contexto da matriz de 

referência, e ele é um apoio. Tem a matriz do SAEB, com os descritores 

e as habilidades que os alunos devem dominar. A partir da matriz de 

referência, a gente traz as ações pra dentro da sala, por que ela norteia 

os conteúdos que os alunos devem aprender. 

 

 

ENTREVISTADA D: 

O PAIC nos dá suporte, muito material para trabalhar, tem uma 

sequência didática muito boa, orienta o nosso trabalho. É de 

fundamental importância para a nossa metodologia. 
 

           Ao analisar essa questão, nota-se a grande importância do PAIC e da 

matriz de referência para os processos de gestão da escola e para garantir os ótimos 

resultados no IDEB, já que a o mesmo é apresentado pelas entrevistadas como sendo 
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um programa que oferece apoio e suporte às ações da escola. A entrevistada B enfatiza 

a relevância da matriz de referência ao declarar: “A partir da matriz de referência, a 

gente traz as ações pra dentro da sala, pq ela norteia os conteúdos que os alunos 

devem aprender”. Enquanto a entrevistada D ressalta: O PAIC “tem uma sequência 

didática muito boa, orienta o nosso trabalho”. As respostas das entrevistadas também 

revelam o quanto o PAIC influencia o trabalho dos professores, servindo como base 

para o planejamento e execução do trabalho dentro da sala de aula.  

 

5.1.16 Existe alguma diferença de salário ou algum tipo de incentivo para os 

professores do quinto ano? 

 
ENTREVISTADA D: 

Sim, existe na rede um incentivo para todos os professores, exceto a 

educação infantil, que é um bônus, uma gratificação, que depende dos 

resultados nas avaliações e da meta que é estabelecida pelo município. 

e o quinto ano em particular, tem o IDEB né, as avaliações nacionais 

do governo e o SPAECE, que tem o prêmio escola nota 10, que recebe 

um bônus para o professor e para a escola e a infraestrutura. Inclusive 

eu tenho dois IDEBs, em 2013 eu ganhei um valor de 3000 reais, fora 

o meu salário, eles dão um cheque e tem uma cerimônia em Fortaleza, 

onde todas as escolas do município vão. E em 2015 que eu ganhei 5000, 

por que tinha duas turmas. É uma forma de incentivar, mas não tem 

dinheiro no mundo que pague o trabalho de um professor de 5 ano.  

O salário normal 20 horas é 1500. 

Eu atualmente ganho 2.700, mas eu ganho benefícios por ser 

professora do quinto ano, um bônus de uma média de 400 reais e mais 

um bônus de planejamento que dá quase 300 reais. O bônus do 

SPAECE, varia de acordo com a escola e o resultado por aluno, eu 

tenho uma colega que ganhou quase 7 mil, dependendo também do que 

é direcionado a verba, se a escola precisa de mais suporte ou 

infraestrutura, os professores recebem menos. A escola recebe o 

prêmio, e esse valor é dividido entre os professores e a infraestrutura 

da escola.  

 

Para essa questão, temos apenas a resposta da entrevistada D, pois a pergunta foi 

direcionada apenas a ela, que deixa claro os benefícios e gratificações oferecidos aos 

professores e, em particular, àqueles que ministram aulas para o quinto ano. A professora 

entrevistada foi beneficiada, por dois anos consecutivos, com um bônus por ter alcançado 

bons resultados no IDEB. Essa gratificação é garantida por lei municipal a todos os 

professores da rede (Lei nº 1022 de 30 de junho de 2010), já que, antes, o benefício era 

concedido apenas aos professores alfabetizadores (Lei n° 342 de 05 de março de 2002). 

Essas medidas fazem parte do processo de valorização da categoria iniciado em 2002, 

pela Secretaria de Educação Municipal. Além disso, existe o prêmio escola nota 10 (Lei 
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nº14.371, de 19 de junho de 2009), citado pela professora, e que premia as escolas com 

resultados positivos nas avaliações do SPAECE. O prêmio Escola Nota 10 estabeleceu o 

regime de cooperação técnico pedagógica entre as escolas, onde as 150 escolas com 

melhores resultados, auxiliam outras 150 escolas com menores resultados nas avaliações. 

Outro detalhe importante reside no fato que, de acordo com o artigo quinto da Lei 

nº14.371, as escolas com resultados inferiores também recebem um auxílio financeiro do 

Estado, com o objetivo de implementar estratégias para melhorar os resultados de 

alfabetização dos alunos. Essa cooperação entre as escolas também pode ser 

correlacionada com as práticas de gestão do conhecimento intituladas de Peer Assist e 

Mentoring. 

Após a análise das respostas das professoras realizada nesse capítulo, nota-se que 

os objetivos propostos na pesquisa foram alcançados: 1) averiguou-se a política 

educacional do município de Sobral e sua forte influência nos resultados positivos do 

IDEB da escola analisada;  2) verificou-se que as práticas de gestão da escola impactam 

positivamente nos resultados do IDEB; 3) constatou-se que a Escola Municipal Emílio 

Sendim utiliza algumas práticas pedagógicas e de gestão que são compatíveis com as 

práticas de gestão do conhecimento selecionadas nesse estudo;   

Baseando-se nas repostas das entrevistadas às questões apresentadas na entrevista 

semiestruturada, sugere-se que as práticas de gestão do conhecimento identificadas nesse 

capítulo, contribuem para alavancar os resultados do IDEB da escola municipal Emílio 

Sendim, já que as mesmas são fundamentais para a garantia da qualidade do ensino e da 

aprendizagem dos alunos, que é refletida também nas avaliações bimestrais do SPAECE. 

A educação de Sobral serve como exemplo para todo o país e, de acordo com Becskehazy 

(2018), a despeito das dificuldades que estavam à frente, a liderança política de Sobral 

foi integrando ações que possibilitaram aos atores educacionais, desenvolver estratégias 

para elevar o nível educacional dos alunos, partindo do reconhecimento da necessidade 

básica de qualquer aluno: ser alfabetizado e colocando a educação como foco da gestão 

municipal, estabelecendo leis para iniciar a reforma educacional. Mesmo diante de 

condições desfavoráveis, vale reconhecer, a importância de toda essa caminhada que o 

município, em parceria com a secretaria de educação, vem percorrendo, quebrando 

paradigmas e transformando a realidade de seus alunos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito dessa pesquisa consistiu em diagnosticar e analisar as práticas 

pedagógicas e de gestão da escola municipal Emílio Sendim, buscando uma relação 

dessas práticas com as práticas de gestão do conhecimento selecionadas para esse estudo, 

apontadas no capítulo 1, verificando se as práticas identificadas impactam os resultados 

do IDEB da escola analisada. Para alcançar os objetivos pretendidos, foram realizadas 

entrevistas, com um roteiro semiestruturado direcionadas à equipe gestora da escola e às 

professoras das turmas que realizam as avaliações do SAEB, que representa um dos 

elementos a partir do qual o IDEB é calculado. 

A análise das respostas das entrevistadas indicou quais são as estratégias de gestão 

da escola, além de revelar como é realizado o trabalho docente, como foco nas avaliações 

(SPAECE e SAEB), buscando garantir a aprendizagem a todos os alunos matriculados na 

escola. A política educacional do município de Sobral é estruturada e sólida, 

institucionalizada por meio das leis municipais. É refletida no chão da escola, no trabalho 

desenvolvido pelos professores e pelo núcleo gestor. Ao visitar a escola foi possível notar 

a motivação dos alunos e de toda a equipe escolar, de maneira informal, funcionários 

relataram que sentiam orgulho por trabalhar na “melhor do Brasil”, além de 

demonstrarem familiaridade com a recepção a pesquisadores, já que, mensalmente, a 

secretaria de educação realiza um seminário sobre a educação de Sobral, onde, além de 

explicitar a política educacional, realizam visitas às escolas com os melhores resultados. 

Os dados do INEP e da Secretaria de educação municipal já apresentados no 

capítulo 2, revelaram os avanços da educação do município. E continuam avançando, 

buscando cada vez melhores resultados para a rede municipal. As professoras destacaram 

nas entrevistas o trabalho que é realizado com foco nos resultados e na qualidade da 

aprendizagem, o apoio constante da secretaria de educação, por meio da superintendência 

escolar, dos gestores, e principalmente, a coordenadora pedagógica, que executa um 

trabalho contínuo e fundamental, de observação, acompanhamento e suporte do trabalho 

docente. A pesquisa mostrou que o objetivo das avaliações não é apenas para mostrar os 

resultados, mas, essencialmente, servir como base para a implementação de estratégias 

de enfrentamento das dificuldades identificadas durante o percurso, constituindo-se numa 

avaliação, acima de tudo, formativa. Dessa forma, o processo avaliativo é um dos pilares 

da educação sobralense e, consequentemente, também reflete nos resultados do IDEB, 

que é realizado a cada dois anos. Outro fator relevante verificado por meio das entrevistas, 
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foi o processo de valorização dos professores da rede municipal de ensino que escolhe os 

profissionais da educação com base no mérito, oferecendo capacitações em serviço e 

gratificações a todos os professores, além dos benefícios garantidos pelo governo do 

estado às escolas e professores que conquistaram bons resultados no IDEB (prêmio escola 

nota dez). 

Sob a ótica da gestão do conhecimento, torna-se possível relacionar os processos 

de gestão e as práticas pedagógicas identificados na escola, com algumas das práticas de 

gestão do conhecimento. A práticas mais frequentemente observadas foram: Mentoring e 

Peer Assist, ambas são ligadas à gestão de pessoas ou recursos humanos e revelam a 

preocupação da escola e do município em auxiliar outras escolas com resultados 

inferiores no IDEB, e também escolher especialistas capacitados e experientes para 

realizar os treinamentos e formações dos gestores e professores da rede municipal. Outras 

práticas de gestão do conhecimento foram identificadas nos processos de gestão da escola 

como: sistema de gestão por competências, comunidade de prática, aprendizagem e 

captura de ideias, fóruns e listas de discussão, ferramentas de colaboração como portais, 

intranets e extranets, café do conhecimento, universidade corporativa, educação 

corporativa, melhores práticas e revisão após a ação. As práticas: banco de competências 

organizacionais e banco de competências individuais, foram identificadas apenas na 

ESFAPEGE e não na escola analisada, embora a ESFAPEGE também atenda aos 

professores da escola. 

Ao todo, foram identificadas 12 práticas de gestão do conhecimento na Escola 

Municipal Emílio Sendim. Dessas, 9 estão ligadas à gestão de pessoas ou recursos 

humanos, 2 referem-se à gestão dos processos e apenas 1 está relacionada à gestão de 

tecnologia. Esse resultado mostrou que existe a necessidade de implementação de práticas 

de gestão que compreendam o uso das tecnologias, com vistas a facilitar o acesso a dados 

e informações necessárias aos alunos e componentes da equipe pedagógica. Apesar disso, 

pode-se inferir que as práticas observadas na escola são suficientes para garantir uma 

educação de qualidade e, efetivamente, ótimos resultados no IDEB. 

Por fim, embora essa pesquisa tenha alcançado seus objetivos, sugere-se o 

aprofundamento dos estudos sobre a existência de práticas de gestão do conhecimento em 

todas as escolas da rede municipal de Sobral, ampliando a visão sobre o tema dessa 

pesquisa e contribuindo para a efetivação dessas práticas de gestão do conhecimento no 

contexto educacional, com o objetivo de manter ou melhorar os índices educacionais e a 

qualidade dos processos, do ensino e da aprendizagem. 
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ANEXO A 

LEIS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE 

 

LEIS RELACIONADAS AO PAIC: 

Instituição de Lei Estadual que distribui ICMS em função dos resultados da 

avaliação externa – Lei nº 14.023/2007 

 

LEI Nº 14.023, DE 17.12.07 (D.O. DE 19.12.07) 

Modifica dispositivos da Lei n°. 12.612, de 7 de agosto de 1996, 

que define critérios para distribuição da parcela de receita do 

produto e arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, pertencente aos municípios e dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decretou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° Os incisos II, III e IV do art. 1° da Lei nº 12.612, de 7 de agosto de 1996, passam 

a vigorar com as seguintes redação: "Art. 1° ... I - ... II - 18% (dezoito por cento) em 

função do Índice Municipal de Qualidade Educacional de cada município, formado pela 

taxa de aprovação dos alunos do 1 ° ao 5° ano do ensino fundamental e pela média obtida 

pelos alunos de 2° e 5° ano da rede municipal em avaliações de aprendizagem; III - 5% 

(cinco por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade da Saúde de cada 

município, formado por indicadores de mortalidade infantil; IV - 2% (dois por cento) em 

função do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município, formado 

por indicadores de boa gestão ambiental." (NR).  

Art. 2° O Índice Municipal de Qualidade Educacional, o Índice Municipal de Qualidade 

da Saúde e o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município serão 

calculados, anualmente, a partir de 2008, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará - IPECE, que os fará publicar até o dia 31 de agosto de cada ano, 

para efeito de distribuição dos recursos referentes ao ano seguinte.  

Art. 3° O Índice Municipal de Qualidade Educacional e o Índice Municipal de Qualidade 

da Saúde terão por base os dados relativos aos 2 (dois) anos civis imediatamente 

anteriores.  

Art. 4° Os indicadores para o cálculo do Índice Municipal de Qualidade do Meio 

Ambiente serão definidos a cada 3 (três) anos pelos órgãos estaduais de meio ambiente, 

segundo procedimento estabelecido em Decreto. Parágrafo único. Os indicadores para o 

cálculo do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente para a distribuição dos 
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recursos referentes aos anos de 2009 a 2011, serão definidos pelos órgãos estaduais de 

meio ambiente até 31 de março de 2008.  

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros, 

referentes à distribuição da arrecadação do ICMS, a partir de 1° de janeiro de 2009.  

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os §§ 1° e 2° do art. 1° 

da Lei nº 12.612, de 7 de agosto de 1996.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro 

de 2007.  

CID FERREIRA GOMES  

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Disponível em: http://www.icmsecologico.org.br/site/images/legislacao/leg002.pdf 
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LEI N° 14.026, DE 17.12.07 (D.O. 19.12.07). 

Cria o Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, de cooperação técnica e 

incentivo para melhoria dos indicadores de aprendizagem nos municípios cearenses e dá 

outras providências  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  

Art. 1º Fica instituído o Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, por meio do qual 

o Estado, em cumprimento ao regime de colaboração, poderá prestar cooperação técnica 

e financeira aos municípios cearenses, com vistas à melhoria dos resultados de 

aprendizagem.  

Art. 2º O Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, tem por finalidade o 

estabelecimento de condições necessárias, para que todos os alunos cearenses cheguem 

ao 5º ano do ensino fundamental sem distorção de idade, série e com o domínio das 

competências de leitura, escrita e cálculo adequados à sua idade e ao seu nível de 

escolarização.  

Art. 2º O Programa Aprendizagem na Idade Certa – PAIC, tem por finalidade o 

estabelecimento de condições necessárias, para que todos os alunos cearenses cheguem 

ao 9º ano do ensino fundamental sem distorção idade-série e com domínio das 

competências de leitura, escrita, cálculo e ciências adequadas à sua idade e ao seu nível 

de escolarização. (Nova redação dada pela Lei n.º 15.921,de 15.12.15) 

Parágrafo único. Para maior garantia do cumprimento de seus objetivos, o Programa, 

deverá, inicialmente, garantir a aquisição, por todas as crianças de 7 (sete) anos, das 

competências de leitura e escrita esperadas nesta idade.  

Art. 3º O Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC, é estruturado nos seguintes 

eixos: I - Educação Infantil; II - Gestão Pedagógica – Alfabetização e Formação de 

Professores; III - Gestão da Educação Municipal; IV - Formação do Leitor; V - Avaliação 

Externa de Aprendizagem.  

Art. 4º Para maior agilidade e eficiência das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Programa, fica a Secretaria da Educação autorizada a firmar acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios cearenses, com universidades públicas e seus 

institutos ou fundações universitárias de pesquisa e pós-graduação e, ainda, com 

instituições de fomento à pesquisa.  

Art. 5º-A No âmbito, e para os fins de execução das ações deste programa, fica a SEDUC 

autorizada a conceder bolsa de pesquisa, inovação ou extensão tecnológica, a servidores 

públicos, ou não, com o objetivo de realizar pesquisas, exercer atividades técnicas e 

ministrar treinamentos e capacitação de equipes da Secretaria da Educação e dos técnicos 

e professores da rede municipal de ensino. (Redação dada pela Lei n.º 15.164, de 

25.05.12)  

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias da Secretaria da Educação do Estado do Ceará.  
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 

2007.  

CID FERREIRA GOMES  

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 
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Instituição da Lei Estadual do Prêmio Escola 

Nota Dez – Lei nº 14.371/2009 

LEI Nº14.371 , DE 19 DE JUNHO DE 2009 

Cria o prêmio escola nota dez, destinado a premiar as escolas 

públicas com melhor resultado no índice de desempenho escolar-

alfabetização (IDE - alfa), e dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decretou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.1º Fica criado o Prêmio Escola Nota Dez, destinado às escolas públicas que tenham 

obtido os melhores resultados de alfabetização, expressos pelo Índice de Desempenho 

Escolar – Alfabetização (IDE-Alfa).  

Art.2º A cada ano, serão premiadas até 150 (cento e cinquenta) escolas, dentre as que 

atendam às seguintes condições: I – ter pelo menos 20 (vinte) alunos matrículados no 2º 

ano do ensino fundamental regular; II – ter obtido média de Índice de Desempenho 

Escolar na Alfabetização (IDE-Alfa) situada no intervalo entre 8,5 e 10,0, inclusive.  

Art.3º As escolas receberão o prêmio em dinheiro, mediante depósito em conta da 

respectiva unidade gestora, no montante correspondente à multiplicação do número de 

alunos do 2º. ano do ensino fundamental regular avaliados pelo SPAECE-Alfa, pelo 

valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  

Parágrafo único. O prêmio será entregue em duas parcelas, sendo a primeira 

correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor total devido à escola, e a 

segunda correspondente ao restante do valor.  

Art.4º As escolas premiadas ficam responsáveis por desenvolver, pelo período de um 

ano, ações de cooperação técnico-pedagógica com uma das 150 (cento e cinquenta) 

escolas que tenham obtido os menores resultados de alfabetização, expressos pelo IDE-

Alfa.  

Art.5º Além da cooperação técnico-pedagógica de uma escola premiada, as 150 (cento e 

cinquenta) escolas com menores IDE-Alfa receberão contribuição/auxílio financeiro do 

Estado, para implementação de plano de melhoria dos resultados de alfabetização de seus 

alunos.  

Parágrafo único. Somente poderão ser beneficiadas com a contribuição/auxílio para 

melhoria dos resultados de alfabetização, as escolas que tenham, pelo menos, 20 (vinte) 

alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental regular e que tiveram, no ano 

anterior, um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de alunos avaliados pelo SPAECE-

Alfa.  

Art.6º A contribuição/auxílio financeiro, de que trata o art.5º, será em dinheiro, no 

montante correspondente à multiplicação do número de alunos do 2º. ano do ensino 

fundamental regular avaliados pelo SPAECEAlfa, pelo valor de R$1.250,00 (um mil 

duzentos e cinquenta reais).  
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Parágrafo único. A contribuição/auxílio financeiro será entregue em duas parcelas, 

sendo a primeira correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total a ser 

transferido para a escola, e a segunda parcela correspondente ao restante.  

Art.7º Os recursos recebidos pelas escolas em caráter de premiação serão utilizados 

exclusivamente em ações que visem a melhoria das condições das escolas e dos resultados 

de aprendizagem de seus alunos.  

Art.8º A transferência da segunda parcela do prêmio e da contribuição/auxílio financeiro, 

de que trata esta Lei, está condicionada à manutenção dos bons resultados das escolas 

premiadas e ao atingimento das metas de melhoria dos resultados das escolas com baixo 

desempenho, respectivamente, definidas em Decreto.  

Art.9º As diretrizes, critérios e procedimentos para acompanhamento das ações de 

cooperação técnico-pedagógica entre as escolas e monitoramento dos processos que 

visam à melhoria dos resultados de alfabetização das escolas com baixo IDE-Alfa, serão 

estabelecidos em Decreto.  

Art.10. Fica criado ao vigente Orçamento Fiscal do Estado do Ceará (Lei Estadual 

nº14.285, de 30 de dezembro de 2008), em favor da Secretaria da Educação, crédito 

especial no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na forma do anexo I desta 

Lei.  

Art.11. Para os fins desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, em 

consonância com o disposto no art.26 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000 

(LRF), a transferir recursos financeiros, no âmbito do programa Qualidade da Educação 

Básica do Plano Plurianual 2008-2011, para as unidades gestoras das escolas públicas. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros necessários e suficientes para a cobertura da 

despesa autorizada por esta Lei são procedentes do superávit financeiro apurado da 

diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do Balanço Geral do 

Estado do exercício de 2008, fonte FECOP. Art.12. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

Art.13. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 

de junho de 2009.  

CID FERREIRA GOMES  

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ ANEXO 
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LEIS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL RELACIONADAS À EDUCAÇÃO 

 

ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

LEI N° 294 DE 26 DE MARÇO DE 2001 

Institui na Rede de Ensino do Município de Sobra/, o Ensino 

Fundamental com duração de 09 (nove) anos, e dá outras 

providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1 • Fica instituído que o Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino 

terá a duração de 09 (nove) anos e se iniciará aos seis anos, de conformidade com o 

estabelecido nos Arts. 32 e 87 § 3°, inciso I da Lei Federal nO9.394 (Leis das Diretrizes 

e Bases da Educação) de 20 de dezembro de 1996.  

Parágrafo Único· A Classe correspondente aos seis anos se integrará às séries iniciais.  

Art. 2°· Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLlDES FERREIRA GOMES 

JÚNIOR, em 26 de março de 2001.  

CID FERREIRA GOMES  

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

LEI 318 DE 12 DE SETEMBRO DE 2001 

 

 Institui o Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia da   

Escola - FUNDAE na forma que indica e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Fica instituído o Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia da Escola - 

FUNDAE, com o objetivo de dar suporte as ações desenvolvidas pelas Escolas da Rede 

Educacional Pública Municipal.  

§ 1° - O FUNDAE, instituído pelo "caput' deste artigo, é composto pelas receitas próprias 

do orçamento do Município de Sobral, bem como por eventuais receitas provenientes de 

pactos interinstitucionais, tendo sempre como objetivo precípuo, as finalidades 

consignadas nesta Lei.  

Art. 2° - O Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia da Escola - FUNDAE, tem como 

objetivo a assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino da rede 

pública municipal, com a finalidade de garantir uma maior autonomia de cada escola a se 

tornar beneficiária.  

§ 1° - Os recursos a serem repassados serão definidos anualmente, tendo percentuais fixos 

e variáveis. Sua base de cálculo será definida utilizando-se como critério o número de 

alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos, de acordo com dados extraídos do Censo Escolar realizado no exercício anterior, 

bem como os indicadores de qualidade ensino/aprendizado, e repassada diretamente à 

unidade executora representativa da Comunidade Escolar em conta específica. 

 § 2° - Os recursos financeiros repassados pelo FUNDAE, serão destinados à coletiva de 

despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, exceto gastos com pessoal, 

que concorram para a garantia do funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

Art. 3° - O Poder Executivo Municipal expedirá regulamento para o fiel cumprimento 

desta lei, contemplando as normas relativas aos critérios de alocação dos recursos, valores 

per capita, indicador de qualidade ensino/aprendizagem, unidades executoras, orientações 

e instituições necessárias à execução das finalidades de que trata esta Lei.  

Parágrafo Único - A orientação, supervisão e fiscalização do Fundo para o 

Desenvolvimento e Autonomia da Escola - FUNDAE, será feita pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento da Educação, cabendo ao Conselho Escolar deliberar sob 

a aplicação dos recursos, observados o que determina esta lei e seu regulamento.  

Art. 4° - Os recursos a que se refere esta lei serão depositados em conta específica sob o 

título Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia da Escola - FUNDAE - no nome da 

Unidade Executora em Banco Oficial.  
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Art. 5° - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos, será de 

responsabilidade das Unidades Executoras/Conselhos Escolares. Art. 6° - A Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento da Educação, dará publicidade do montante pecuniário 

transferido pelo FUNDAE aos estabelecimentos de ensino, mediante publicação na 

Imprensa Oficial do Município de Sobral.  

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, em 12 de 

setembro de 2001. 

CID FERREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

DECRETO QUE REGULAMENTA O FUNDAE E DETERMINA AS REGRAS DE 

TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA AS ESCOLAS  

Decreto nº 331 de 13 de setembro de 2001  

Regulamenta a Lei Municipal Nº 318 de 12 de setembro de 2001 

que institui o Fundo de Autonomia das Escolas – FUNDAE e dá 

outras providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, e atendendo 

aos ditames da Lei Municipal Nº 318 de 12 de setembro de 2001, e, CONSIDERANDO 

a necessidade de conferir autonomia financeira às unidades escolares de modo a dar-lhes 

melhores condições de funcionamento, CONSIDERANDO que as unidades escolares 

devem ter como objetivo primordial a busca pela qualidade do ensino/aprendizagem, D 

E C R E T A:  

Art. 1° - As escolas da Rede Pública Municipal receberão recursos financeiros oriundos 

do FUNDAE, consolidando sua autonomia.  

Art. 2° - Os recursos financeiros, a que se refere o artigo anterior, serão repassados às 

unidades executoras de cada escola até o dia 25 de cada mês, a partir de setembro de 2001, 

para a liquidação de contas vencidas no mês subsequente, e outras despesas necessárias 

ao bom desempenho da escola.  

Parágrafo único – Os meses de julho não receberão os recursos previstos no art. 1º deste 

Decreto.  

Art. 3° - A partir de 1º de outubro de 2001 ficam sob a responsabilidade exclusiva das 

escolas:  

I – O pagamento de suas contas de água/esgoto, energia e telefone;  

II – A compra e pagamento de material de limpeza, gás butano e material de expediente 

de uso da direção, coordenação pedagógica e secretaria da escola;  

III – A contratação e pagamento de serviços de pequenos reparos e pintura nas instalações 

físicas da escola; 

IV – A contratação e pagamento de serviços de manutenção de seus equipamentos eletro-

eletrônicos e mobiliário, salvo se comprovadamente além de sua capacidade financeira.  

§ 1º - Os recursos previstos no art. 1º não poderão ser empregados na remuneração de 

pessoal, salvo se contratado para prestação de serviços eventuais.  

§ 2º - A compra de material e a contratação de serviços pela escola atenderá aos princípios 

da Lei de Licitações.  
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§ 3º - Para os efeitos deste Decreto, entende-se como escola seu prédio principal assim 

como suas classes na zona rural. § 4º - A prestação de contas da aplicação dos recursos 

será encaminhada pelo diretor da escola, trimestralmente, à Coordenação de Articulação 

e Gestão Escolar, da Secretaria de Desenvolvimento da Educação – SEDEC, até o dia 10 

do mês subsequente ao terceiro, acarretando o seu atraso em sanções financeiras e 

administrativas à escola.  

Parágrafo único – A fraude na prestação de contas ou a emissão de cheques sem fundos 

implicará na perda do cargo pelo diretor, não excluindo outras sanções previstas nas leis 

penais do país.  

Art. 5º - Os gastos não previstos no art. 3º deverão ser estabelecidos durante reunião do 

Conselho Escolar, sendo as decisões registradas em ata, com assinatura dos presentes. 

Parágrafo único – As despesas mencionadas no caput deste artigo serão prioritariamente 

direcionadas à aquisição de livros de literatura, vídeos, jogos e brinquedos educativos 

bem como à qualificação permanente do corpo docente.  

Art. 6º - Todo e qualquer pagamento efetuado pela escola será através de cheque nominal, 

sendo permitido o saque de até 10% do valor repassado, para ser utilizado em pagamentos 

em dinheiro, para débitos de até R$ 20,00 (vinte reais).  

Parágrafo único – A escola só efetuará compras ou contratará serviços que possam ser 

pagos à vista.  

Art. 7º - Dos recursos transferidos às escolas, 70% será fixo e 30% dependerá do 

atendimento aos indicadores de qualidade descritos neste Decreto, conforme dispõe a Lei 

Municipal 318/2001. 158  

§ 1º - O valor conferido às escolas dos tipos “A” e “B” será até R$ 1,50 (um real e 

cinquenta centavos) por aluno/mês. § 2º - A quantia destinada às escolas do tipo “C” será 

de até R$ 2,00 (dois reais) por aluno/mês.  

Art. 8º - A cada prestação de contas, a Coordenação de Articulação e Gestão Escolar 

emitirá relatório informando qual valor será destinado às escolas no trimestre seguinte, o 

qual será apurado após a constatação de que a escola: 

 I – Cumpriu totalmente o cardápio da merenda escolar nos três turnos de aula;  

II – Pagou suas contas de água/esgoto, energia e telefone sem multas;  

III – Cumpriu todos os prazos para a entrega de dados solicitados pela SEDEC; IV – 

Cumpriu o prazo para a entrega da prestação de contas de todos os recursos financeiros 

utilizados pela unidade executora da escola; V – Realizou reunião de pais e mestres 

mensalmente e enviou para a SEDEC relatórios desta; VI – Enviou à SEDEC, no 

trimestre, relatório demonstrando a freqüência de todos os alunos da escola. Parágrafo 

único – O descumprimento dos incisos acima, no trimestre, acarretará no desconto de 

15%, por inciso, do valor variável a ser destinado à escola no trimestre subsequente.  

Art. 9º - Em dezembro de cada ano, após avaliação externa, a SEDEC expedirá portaria 

explicitando quais escolas atingiram as metas de:  
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I – Permanência de alunos na escola; 

 II – Alfabetização nas primeiras séries básica e regular; 

 III – Alfabetização nas demais séries; IV – Correção da distorção idade/série.  

Parágrafo único – O não-atendimento das metas descritas nos incisos I a IV deste artigo 

acarretará no desconto de 25%, por meta, do valor variável a ser destinado à escola no 

ano seguinte.  

Art. 10º – Para o ano de 2001, com consequência para o ano de 2002, ficam estabelecidas 

as seguintes metas: 

 I – Mínimo de 85% de permanência do aluno na escola; 

 II – Mínimo de 85% de alfabetização nas primeiras séries básica e regular; 

III – Mínimo de 95% de alfabetização nas demais séries;  

IV – Máximo de 30% de distorção idade/série de 1ª à 4ª série e 40% de 5ª à 8ª série.  

Art. 11º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 

13 de setembro de 2001.  

CID FERREIRA GOMES  

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICIPIO DE SOBRAL 

 

LEI N° 342 DE 05 DE MARÇO DE 2002 

Institui Gratificação para os Professores Alfabetizadores da 

Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.  

A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Fica instituída a Gratificação de Alfabetização, a ser conferida a todos os 

professores alfabetizadores da rede pública municipal de ensino.  

Art. 2° - A Gratificação tem como objetivo estimular, exclusivamente, os professores de 

1a serie básica, 1a serie regular e de turmas de alfabetização de alunos defasados na 

idade/série, matriculados no ensino fundamental.  

Art. 3° - A Secretaria de Desenvolvimento da Educação, através de portaria, estabelecera 

metas de alfabetização anuais, perdendo a gratificação, no ano subsequente, aqueles 

profissionais que não as atingirem.  

Parágrafo Único - A avaliação dos resultados dos alunos matriculados nas turmas 

mencionadas no art. 2° será feita no mês de novembro de cada ano, e será conduzida por 

uma comissão de pedagogos instituída através de Portaria da Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação. 

Art. 4° - 0 valor da gratificação será de R$100, OO (cem reais) para cada turma 

mencionada no art. 2° desta Lei.  

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicões em 

contrário.  

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 

05 de março de 2002. 

CID FERREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICIPIO DE SOBRAL 

DECRETO Nº 588, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL 342, 

DETERMINANDO QUE O PROFESSOR ALFABETIZADOR PODE TER O VALOR 

DA GRATIFICAÇÃO REDUZIDO CASO A META DE ALFABETIZAÇÃO, 

PRESCRITA NA PORTARIA Nº 042/2003 E VERIFICADA NA AVALIAÇÃO 

EXTERNA, NÃO FOSSE OBTIDA.  

Decreto nº 588 de 28 de outubro de 2003  

Estabelece critérios para a concessão da Gratificação para 

Professores Alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere o Art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o 

interesse desta municipalidade em estimular o corpo docente das unidades educacionais 

do município, a empreender maiores esforços na melhoria dos resultados de alfabetização 

dos seus alunos, D E C R E T A:  

Art. 1º – Professores da 1ª série básica que obtiverem um percentual abaixo de 50% 

(cinqüenta por cento) de alunos leitores ao final de 2003, se permanecerem em salas de 

alfabetização em 2004, receberão 50% (cinquenta por cento) do valor da gratificação 

salarial de professor alfabetizador. Depois da avaliação externa de junho, os professores 

poderão receber a gratificação integral se alcançarem a média do município do período.  

§ 1º – Professores da 1ª série básica que obtiverem um percentual de alunos alfabetizados 

no intervalo entre 50% (cinquenta por cento) e a média do município do final de 2003, 

receberão 75% (setenta e cinco por cento) do valor da gratificação salarial de professor 

alfabetizador. Depois da avaliação externa de junho, os professores poderão receber a 

gratificação integral se alcançarem a média do município neste período.  

§ 2º – Professores da 1ª série básica que obtiverem um percentual igual ou superior à 

média do município do final de 2003 receberão a gratificação integral de professor 

alfabetizador. 

Art. 2 º – Professores da 1ª série regular que obtiverem um percentual abaixo de 70% 

(setenta por cento) de alunos leitores ao final de 2003, se permanecerem em salas de 

alfabetização em 2004, receberão 50% (cinquenta por cento) do valor da gratificação 

salarial de professor alfabetizador. Depois da avaliação externa de junho, os professores 

poderão receber a gratificação integral se alcançarem a média do município do período.  

§ 1º – Professores da 1ª série regular que obtiverem um percentual de alunos alfabetizados 

no intervalo entre 70% (setenta por cento) e a média do município do final de 2003, 

receberão 75% (setenta e cinco por cento) do valor da gratificação salarial de professor 

alfabetizador. Depois da avaliação externa de junho, os professores poderão receber a 

gratificação integral se alcançarem a média do município neste período.  
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§ 2º – Professores da 1ª série regular que obtiverem um percentual igual ou superior à 

média do município do final de 2003 receberão a gratificação integral de professor 

alfabetizador.  

Art. 3 º – Professores de alunos contando 8 (oito) ou mais anos, cursando da 2ª série à 4ª 

série (meta 2), que obtiverem um percentual abaixo de 70% (setenta por cento) de alunos 

leitores ao final de 2003, se permanecerem em salas de alfabetização em 2004, receberão 

50% (cinqüenta por cento) do valor da gratificação salarial de professor alfabetizador. 

Depois da avaliação externa de junho, os professores poderão receber a gratificação 

integral se alcançarem a média do município do período.  

§ 1º – Professores de alunos contando 8 (oito) ou mais anos, cursando da 2ª série à 4ª 

série (meta 2), que obtiverem um percentual de alunos alfabetizados no intervalo entre 

70% (setenta por cento) e a média do município do final de 2003, receberão 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor da gratificação salarial de professor alfabetizador. Depois da 

avaliação externa de junho, os professores poderão receber a gratificação integral se 

alcançarem a média do município neste período.  

§ 2º – Professores de alunos contando 8 (oito) ou mais anos, cursando da 2ª série à 4ª 

série (meta 2), que obtiverem um percentual igual ou superior à média do município do 

final de 2003 receberão a gratificação integral de professor alfabetizador.  

Art. 4 º – Os professores a quem este Decreto se refere só farão jus à gratificação 

instituída pela Lei 342/2002, e regulada neste termo, caso permaneçam em salas de 

alfabetização em 2004. 

Art. 5 º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 

28 de outubro de 2003.  

CID FERREIRA GOMES  

Prefeito Municipal  

 

MAURÍCIO DE HOLANDA MAIA  

Secretário de Desenvolvimento da Educação 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICIPIO DE SOBRAL 

LEI N 1022 DE 30 DE JUNHO DE 2010 

Institui Gratificação de Produtividade a Docência para Professores da 

Rede Municipal de Ensino, e dá outras providencias. 

 

  

A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Ficam instituídas as Gratificac;6es de Produtividade a Docência, a serem 

conferidas aos professores da rede Pública Municipal de Ensino.  

Art. 2° - As Gratificac;6es instituídas no Art. 1° desta lei tem como objetivo estimular a 

produtividade dos professores da rede Municipal de Ensino.  

Art. 3° - Os professores do 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e go anos do ensino fundamental diurno 

receberão Gratificação de Produtividade no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), mensais, 

caso a media de proficiência de aprendizagem de sua turma alcance ou ultrapasse a média 

da proficiência de aprendizagem do Município.  

Art. 4° - Os professores do 1°, 2° e 5° anos do ensino fundamental diurno, que não 

alcançarem a produtividade prevista no artigo anterior, mas que apresentem um desvio 

padrão de até 10% (dez por cento) abaixo da média da proficiência de aprendizagem do 

Município, receberão 25% (vinte e cinco por cento) da Gratificação de Produtividade 

estabelecida no Art. 3° desta lei.  

Art. 5° - A aferição de Proficiência de Aprendizagem será realizada duas vezes ao ano, 

recaindo a gratificação de produtividade para 0 professor que teve vínculo com a turma 

na avaliação mais recente.  

Art. 6° - as professores efetivos em pleno exercício em sala de aula receberão Gratificação 

de Produtividade no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quando participarem 

integralmente de todas as ac;6es de suporte pedag6gico desenvolvidas na escola.  

Parágrafo Único - A aferição de participação integral nas ac;6es de suporte pedag6gico 

será coordenada por cada escola, e enviada mensalmente a Secretaria de Educação.  

Art. 7° - As Gratificações de que tratam os artigos anteriores serão de caráter premial e 

terão periodicidade anual, podendo ser renovadas a cada período letivo, dependendo do 

alcance dos critérios estabelecidos em ato do Poder Executivo.  

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta de dotac;6es 

orçamentarias pr6prias da Secretaria de Educação.  

Art. 9 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposic;6es 

em contrário.  
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PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 

30 de junho de 2010 

JOSÉ LEÔNIDAS MENEZES CRISTINO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICIPIO DE SOBRAL 

 

 

LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A POLÍTICA DE ALFABETIZAÇÃO 

LEI Nº 8 DE 06 DE JANEIRO DE 2004 

 

Dispõe sobre a Política de Alfabetização na 1ª Série Básica e 1ª 

Série Regular do Ensino Fundamental da Rede Municipal.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituída a Política de Alfabetização para a 1ª Série Básica e 1ª Série 

Regular do Ensino Fundamental do Município de Sobral, na forma desta Lei.  

 

Art. 2º – No âmbito da política de alfabetização de que trata o artigo anterior, 

caberá ao Município implementar ações que propiciem as condições necessárias para a 

melhoria da qualidade do ensino, estabelecidas as seguintes responsabilidades: I.  

Ao Município caberá:  

a) Garantir a estrutura física e os insumos básicos para que as escolas tenham boas 

condições de funcionamento; 

 b) Estabelecer, através de Decreto, as diretrizes para a Correção do Fluxo Escolar 

através de programas de atendimento a alunos defasados em idade/série.  

 

II. A Secretaria de Desenvolvimento da Educação responsabilizar-se-á por:  

 

a) Definir, anualmente, as diretrizes e metas que irão nortear a elaboração e/ ou a 

atualização do Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE e dos documentos pedagógicos 

da escola com relação à alfabetização;  

b) Definir, através de ato normativo, o programa de ensino para a 1ª série básica 

e 1ª série regular; 

 c) Definir o perfil do(a) professor(a) alfabetizador(a) para orientar as escolas no 

processo de escolha e lotação de professores na 1ª série básica e 1ª série regular;  
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d) Realizar avaliação externa semestral de todos os alunos em processo de 

alfabetização;  

e) Acompanhar, mensalmente, através da superintendência escolar, os indicadores 

de gestão e os resultados das escolas; 

f) Apoiar e avaliar o desenvolvimento de cada escola frente às metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE em consonância com as diretrizes e metas 

da gestão municipal; 

 g) Acompanhar os planos de ação de cada escola para o atendimento dos alunos 

que não alcancem as metas de aprendizagem previstas para cada série, assim como para 

aqueles alunos portadores de necessidades especiais;  

h) Estabelecer a capacidade de atendimento em cada sala de aula de 1ª série, 

fixando o número de 25 (vinte e cinco) alunos como limite na 1ª básica e 30 alunos na 1ª 

regular, admitindo-se exceções após análise e parecer da Secretaria de Desenvolvimento 

da Educação. 

 

III - A Direção da escola será responsável por:  

a) Garantir o cumprimento dos 200 dias letivos e 800 horas/aulas estabelecidos na Lei 

9.394/96 (LDB); 

 b) Liderar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) e dos demais 

documentos pedagógicos da escola, de maneira que estejam em consonância com as 

diretrizes e metas para a alfabetização de crianças, emanadas da Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação;  

c) Responsabilizar-se pelo acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos e de 

seus resultados, considerando o Programa de Ensino em vigor no Município;  

d) Liderar o projeto pedagógico da escola de maneira a garantir a implementação de uma 

metodologia adequada e as intervenções necessárias para o bom desenvolvimento dos 

alunos;  

e) Proporcionar aos professores os recursos didáticos e o suporte pedagógico necessários 

para o desenvolvimento de suas atividades;  

f) Garantir o acompanhamento e as intervenções necessárias para os alunos que não estão 

alcançando as metas de aprendizagem estabelecidas pela escola em cada etapa;  

g) Avaliar, periódica e sistematicamente, os professores, de acordo com o previsto no 

Decreto nº 588, de 28 de outubro de 2003. 

IV. Ao Professor incumbirá:  
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a) Aplicar, com qualidade, a metodologia adotada;  

b) Promover a avaliação continuada para detectar o progresso dos alunos;  

c) Buscar a sua permanente atualização;  

d) Fornecer, com fidedignidade, os dados dos alunos. 

Art. 3º – Caberá à Secretaria de Desenvolvimento da Educação a edição de atos 

normativos complementares para viabilizar a aplicação desta Lei.  

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 06 

de janeiro de 2004.  

CID FERREIRA GOMES  

Prefeito Municipal  

 

MAURÍCIO DE HOLANDA MAIA  

Secretário de Desenvolvimento da Educação 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICIPIO DE SOBRAL 

 

LEI N º 490 DE 6 DE JANEIRO DE 2004 

Dispõe sobre a criação da Superintendência Escolar, e dá outras 

providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Fica criada a Superintendência Escolar que integrará, em caráter permanente, a 

estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento da Educação, na forma desta 

Lei.  

I - Avaliar e pactuar com as escolas o Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) e a 

Proposta Pedagógica, assegurando sua consistência com as diretrizes e prioridades da 

Secretaria;  

II - Analisar e dar retorno às escolas sobre a apreciação dos instrumentos de informações 

gerenciais, acompanhando as medidas de intervenção adotadas pela escola;  

III - Acompanhar e integrar os resultados da escola, no âmbito municipal, por meio de 

indicadores de desempenho estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE), 

co-responsabilizando-se por estes resultados;  

IV - Zelar pelo cumprimento do Calendário Escolar, a partir das orientações da Secretaria 

de Desenvolvimento da Educação, com base nas disposições legais;  

V - Garantir a implementação da avaliação externa do desempenho dos alunos;  

VI - Garantir a implementação de normas referentes à nucleação, lotação de pessoal, 

provisão de insumos, repasse de recursos e outras medidas que assegurem a viabilidade 

da rede de escolas do município;  

VII - Ser o elemento de interlocução entre escolas e Secretaria, servindo de elo e 

facilitador, de modo a liberar o tempo e atenção do diretor para as atividades específicas 

de sua função;  

VIII - Comunicar às escolas as normas e orientações emanadas da Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação;  

IX - Estabelecer e promover canais de comunicação entre os diretores, para troca de 

conhecimentos e experiências;  

X - Manter a interlocução com as Coordenadorias, Gerências e demais técnicos da 

Secretaria de Desenvolvimento da Educação, visando consolidar informações e 

orientações, garantindo um bom ordenamento da comunicação desses setores com as 

escolas.  
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Art. 3° - A Secretaria de Desenvolvimento da Educação garantirá 1 (um) superintendente 

adjunto para, no máximo, 15 (quinze) escolas, que trabalharão sob a coordenação do 

Superintendente. 

 Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLlDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 

06 de janeiro de 2004.  

 

CID FERREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 

 

MAURÍCIO DE HO ANDA MAIA  

Secretário de Desenvolvimento da Educação 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

LEI N.º 491 DE 06 DE JANEIRO DE 2004 

Estabelece critérios para escolha de candidato ao provimento de 

Cargo em Comissão de Diretor de Escolas da Rede Municipal, e 

dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1  - A escolha de candidato para o provimento do cargo em comissão de Diretor de 

Escola Municipal dar-se-á por avaliação de conhecimentos específicos e avaliação 

comportamental, com a finalidade de aferir as habilidades gerenciais e atributos pessoais 

necessários ao exercício do cargo.  

Parágrafo Único - O processo de que trata o caput deste artigo realizar-se-á em quatro 

etapas, a saber:  

I - Uma primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a qual constará de Prova 

Escrita para avaliação de conhecimentos necessários à gestão de escola;  

II - Uma segunda, de caráter eliminatório, consistente de avaliação comportamental dos 

candidatos e destina-se à aferição de conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato 

em função de um perfil pré-estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento da 

Educação, considerando, pelo menos, os seguintes componentes:  

a) Visão sistêmica;  

b) Senso ético;   

c) Liderança;  

d) Flexibilidade;  

e) Comunicação; 

 f) Comprometimento. 

III - Uma terceira etapa, de caráter eliminatório, consistente de entrevista individual com 

os candidatos, onde serão checados os mesmos componentes do perfil supra 

mencionados;  

IV - Uma quarta etapa e última etapa, de caráter c1assificatório, a qual compreenderá a 

análise de títulos.  

Art. 2° - Para desenvolver o processo de seleção de diretores, a Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação contratará uma equipe ou instituição de competência e 

idoneidade comprovadas. 
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 Art. 3° - Cada seleção reger-se-á por edital, que especificará conteúdos e estratégias a 

serem utilizadas em cada etapa do processo.  

Art. 4° - Poderá participar do processo para provimento do cargo em comissão de Diretor, 

os profissionais da educação que comprovem ter: I - no mínimo, 2 (dois) anos de 

experiência em função de docência no Magistério; 11- habilitação em nível superior.  

Art. 5° - Não será permitida a participação de servidor que tenha exercido cargo de 

Diretor ou função de Diretor Adjunto de escola, da qual tenha sido dispensado após 

conclusão de procedimento administrativo disciplinar.  

Art. 6° - Na hipótese de não haver candidato que preencha os requisitos mencionados no 

artigo 4 0 , ou, se não houver candidato aprovado de acordo com o disposto no artigo 50 

para ocupar um cargo vacante, a Secretaria de Desenvolvimento da Educação poderá 

nomear um diretor, em caráter temporário, não podendo seu exercício ultrapassar a 

duração de 1 ano.  

Art. 7° - Uma vez Iistados os candidatos considerados aptos em processo seletivo, caberá 

ao Secretário de Desenvolvimento da Educação a nomeação dos selecionados para os 

cargos vacantes, em conformidade com o interesse da Administração.  

Art. 8° - No ato da posse, o Diretor assinará termo de compromisso, o qual define as 

responsabilidades da função. 

Art. 9° - A gestão escolar será acompanhada diretamente pela Superintendência Escolar 

e Conselho Escolar, e avaliada pela Secretaria de Desenvolvimento da Educação.  

§ 1° - Os elementos para a avaliação de desempenho do Diretor são: o cumprimento do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), os indicadores de eficiência da escola, os 

resultados de aprendizagem dos alunos, a lisura na gestão financeira e o relacionamento 

com a comunidade escolar.  

§ 2° - A atribuição de sanções e/ou exoneração fica a cargo do Secretário de 

Desenvolvimento da Educação, mediante o comprometimento de um ou mais dos 

elementos supramencionados. 

 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLlDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 

06 de janeiro de 2004. 

CID FERREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 

 

MAURÍCIO DE HOLANDA MALA  

Secretário de Desenvolvimento da Educação 
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ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

LEI N.º 489 DE 06 DE JANEIRO DE 2004 

 

 Dispõe sobre o Regime de Autonomia Pedagógica e 

Administrativa da Gestão das Escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Sobral-Ce, e dá outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Fica criado o Regime de Autonomia Pedagógica e Administrativa das Escolas 

Municipais de Sobral - CE, na forma desta Lei.  

Art. 2° - A Autonomia Administrativa confere ao Diretor a atribuição para praticar os 

atos necessários à administração da Escola, dentro de um marco legal, desde que não 

sejam de competência exclusiva do Secretário de Desenvolvimento da Educação.  

Art. 3° - A Autonomia Administrativa deverá estar fortalecida através do Conselho 

Escolar, instituído por Lei específica e com funções consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras, claramente definidas pela Lei Municipal N° 103/97, atuando como órgão 

de apoio ao Diretor, sem tolher sua atribuição operacional legal.  

Art. 4° - Compete ao Diretor conhecer as principais normas e leis que regem a educação 

no âmbito nacional, estadual e municipal.  

Art. 5° - O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), instrumento de autonomia, deve 

ser elaborado em sintonia com a política educacional do Município, e com as prioridades 

e metas da Secretaria de Desenvolvimento da Educação.  

Art. 6° - O Regimento Escolar, também instrumento de autonomia da r Escola, elaborado 

em trabalho colaborativo dos servidores e Conselho Escolar, a partir de orientações 

emanadas da Secretaria de Desenvolvimento da Educação, é o documento específico que 

deve conter todas as deliberações administrativas e normas sobre as relações entre alunos, 

professores, demais servidores e pais. 

Parágrafo Único - Compete ao Diretor definir as normas regimentais sobre pessoal, 

incluindo controle de frequência, abono de faltas, licenças, sanções pelo seu não 

cumprimento, assim como a avaliação de desempenho dos servidores.  

Art. 7° - Compete ao Diretor operar o cotidiano da Escola, não permitindo interrupções 

ou mudanças que alterem o Calendário, e outras interferências em questões gerenciais 

que comprometam o desenvolvimento das atividades escolares.  

Art. 8° - Compete ao Diretor iniciar processos administrativos referentes a seu pessoal, 

no âmbito da Escola, ouvido o Conselho Escolar, e dentro das normas gerais da Secretaria 

de Desenvolvimento da Educação.  

Art. 9° - Cabe ao Diretor cumprir e fazer cumprir os prazos da Secretaria quanto à entrega 

do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), assim como outros instrumentos, 
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relatórios e informações periódicas, que possibilitarão o acompanhamento, análise e 

constatação de resultados pelo Superintendente Escolar.  

Art. 10 - Cabe à Escola, face sua autonomia, definir junto ao Superintendente Escolar, os 

projetos e programas que queira implementar, desde que não façam parte das prioridades 

da Secretaria de Desenvolvimento da Educação.  

Art. 11 - As Unidades Escolares deverão seguir, além da legislação em vigor, o Programa 

de Ensino, as prioridades e outras normas da Secretaria de Desenvolvimento da Educação 

referentes ao calendário escolar, à organização do tempo escolar, às diretrizes 

curriculares, à correção de fluxo escolar e à participação na avaliação externa.  

Art.12 - A Autonomia Pedagógica das Escolas supõe que a Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação defina um Programa de Ensino para cada série do Ensino 

Fundamental, com ênfase na alfabetização, definindo objetivos ou níveis de desempenho 

cognitivo esperado, habilidades e competências, de modo a possibilitar a avaliação 

externa. 

Art. 13 - Caberá a cada Unidade Escolar estabelecer, no Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE), sua proposta pedagógica, com a participação do núcleo gestor e do corpo 

docente, a partir das prioridades e diretrizes emanadas da Secretaria de Desenvolvimento 

da Educação. § 1° - Integra-se ao no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) o Plano 

Anual de Trabalho dos professores e demais documentos pedagógicos da Escola. § 2° - 

A proposta pedagógica deve incluir: o calendário escolar, elaborado a partir das normas 

legais e orientações da Secretaria de Desenvolvimento da Educação, os mecanismos de 

diagnóstico para admissão dos novos alunos, os critérios de enturmação, avaliação, 

promoção e recuperação.  

Art. 14 - Compete as direções dos estabelecimentos municipais de 

ensin0l."concomitantemente, com a Secretaria de Desenvolvimento da Educação, f a 

escora dos livros didáticos comuns para todas as unidades escolares, em seus respectivos 

anos letivos. Parágrafo Único - Compete à Escola definir os métodos, meios e materiais 

de ensino a serem implementados em seu processo de ensino aprendizagem.  

Art. 15 - É de responsabilidade do Diretor da escola assegurar a aprovação do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) pelo Conselho Escolar e outras representações 

oficialmente constituídas, promover a orientação pedagógica aos professores, bem como 

a elaboração, cumprimento e acompanhamento de planos de curso e planos de aula para 

cada professor e para cada turma, em consonância com a proposta pedagógica da escola. 

 Art. 16 - É de competência do Diretor da Escola responsabilizar-se pelo 

desenvolvimento profissional dos servidores, dentro da demanda apresentada ~\, pela 

Escola, garantindo e promovendo, quando necessário, a capacitação dos profissionais. 

Parágrafo Único - Cabe à SEMED promover a capacitação dos professores quando se 

tratar de novas metodologias, programas e intervenções prioritárias, como os Programas 

de Correção de Fluxo Escolar. 

Art. 17 - Compete à Escola analisar os resultados da avaliação externa e se auto avaliar 

face a esses resultados, adotando e implementando as medidas necessárias.  
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Art. 18 - Compete ao Diretor estabelecer as metas a serem tomadas pela Escola, previstas 

no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e na Proposta Pedagógica. Parágrafo 

Único - Compete ainda ao Diretor corrigir as metas, quando isso se fizer necessário, e for 

constatado, através dos instrumentos periódicos de acompanhamento, controle e 

avaliação.  

Art. 19 - A Superintendência Escolar é a instância da Secretaria de Desenvolvimento da 

Educação que acompanha diretamente os resultados e indicadores das Escolas.  

Art. 20 - O desempenho do diretor da Escola será avaliado em função dos resultados da 

Escola e da consecução das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE). 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as normas, 

resoluções, portarias, instruções e disposições em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLlDES FERREIRA GOMES 

JÚNIOR, em 06 de janeiro de 2004. 

CID FERREIRA GOMES 

Prefeito Municipal 

 

MAURÍCIO DE HOLANDA MALA  

Secretário de Desenvolvimento da Educação 
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CRIAÇÃO DO IDEB DECRETO 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 

Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade 

da educação básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 23, 

inciso V, 205 e 211, § 1o, da Constituição, e nos arts. 8o a 15 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 

Art. 1o  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em 

regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da 

qualidade da educação básica. 

Art. 2o  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização 

direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por 

Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, das seguintes 

diretrizes: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 

resultados por exame periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 

freqüência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 

práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão 

parcial; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-

freqüência do educando e sua superação; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da 

escola para além da jornada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas; 

X - promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial 

e continuada de profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 

educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho 

eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização 

de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento 

profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável 

após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político 

pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 

acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 

exoneração de diretor de escola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, 

com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 

3o; 

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo 
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institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas 

realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando 

inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como 

saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da 

identidade do educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 

educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo 

monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 

espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade 

escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da 

infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das 

associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho 

Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, encarregado da mobilização da 

sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 

CAPÍTULO II 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 3o  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação 

Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Prova Brasil). 

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 

CAPÍTULO III 

DA ADESÃO AO COMPROMISSO 
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Art. 4o  A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-

se-á por meio de termo de adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

Art. 5o  A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a 

assunção da responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica 

em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do IDEB, 

observando-se as diretrizes relacionadas no art. 2o. 

§ 1o  O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito Federal e Estados, 

como subsídio à decisão de adesão ao Compromisso, a respectiva Base de Dados 

Educacionais, acompanhada de informe elaborado pelo INEP, com indicação de meta a 

atingir e respectiva evolução no tempo. 

§ 2o  O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo 

Ministério da Educação. 

§ 3o  O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova 

Brasil será objeto de programa especial de estabelecimento e monitoramento das metas. 

Art. 6o  Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, 

incumbido de colaborar com a formulação de estratégias de mobilização social pela 

melhoria da qualidade da educação básica, que subsidiarão a atuação dos agentes públicos 

e privados. 

§ 1o  O Comitê Nacional será instituído em ato do Ministro de Estado da Educação, 

que o presidirá. 

§ 2o  O Comitê Nacional poderá convidar a participar de suas reuniões e atividades 

representantes de outros poderes e de organismos internacionais. 

Art. 7o  Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, 

públicos e privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, 

entidades de classe empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas 

físicas e jurídicas que se mobilizem para a melhoria da qualidade da educação básica. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 8o  As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da 

União às redes públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados. 
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§ 1o  O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que 

privilegiarão a implementação das diretrizes constantes do art. 2o, observados os limites 

orçamentários e operacionais da União. 

§ 2o  Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o 

IDEB, as possibilidades de incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica 

do ente apoiado, na forma de normas expedidas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

§ 3o  O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes  eixos 

de ação expressos nos programas educacionais do plano plurianual da União: 

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; 

IV - infra-estrutura física. 

§ 4o  O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de 

materiais e tecnologias educacionais que promovam a qualidade da educação básica, os 

quais serão posteriormente certificados, caso, após avaliação, verifique-se o impacto 

positivo na evolução do IDEB, onde adotados. 

§ 5o  O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano 

de Ações Articuladas - PAR, na forma da Seção II. 

Seção II 

Do Plano de Ações Articuladas 

Art. 9o  O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente 

pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a 

observância das suas diretrizes. 

§ 1o  O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8o, § 2o, 

observado o art. 10, § 1o, equipe técnica que prestará assistência na elaboração do 

diagnóstico da educação básica do sistema local. 

§ 2o   A partir do diagnóstico, o ente elaborará o PAR, com auxílio da equipe técnica, 

que identificará as medidas mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à 

melhoria da qualidade da educação básica, observado o disposto no art. 8o, §§ 3o e 4o. 

Art. 10.  O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre 

o Ministério da Educação e o ente apoiado. 
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§ 1o  São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a 

formalização de termo de adesão, nos moldes do art. 5o, e o compromisso de realização 

da Prova Brasil. 

§ 2o  Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, 

para a execução e o monitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios. 

§ 3o  A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o 

Município, nos termos do § 2o, será formalizada na condição de partícipe ou interveniente. 

Art. 11.  O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do 

cumprimento das obrigações educacionais fixadas no PAR será feito com base em 

relatórios ou, quando necessário, visitas da equipe técnica. 

§ 1o  O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, 

competindo a cada convenente a divulgação da evolução dos dados educacionais no 

âmbito local. 

§ 2o  O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de 

resultados, visando instituir metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos 

instituídos neste Decreto. 

§ 3o  O descumprimento das obrigações constantes do convênio implicará a adoção 

das medidas prescritas na legislação e no termo de cooperação. 

Art. 12.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 

orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

 Fonte: INEP/MEC disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6094.htm 
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ANEXO B 

MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SPAECE 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA - SPAECE-ALFA 

2016  

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

EIXO 1: APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA - HABILIDADES 

RELACIONADAS À IDENTIFICAÇÃO E AO RECONHECIMENTO DE 

ASPECTOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA ESCRITA. 

1.1 - QUANTO AO RECONHECIMENTO DE LETRAS.  

D01 Identificar letras entre desenhos, números e outros símbolos gráficos. 

D02 Reconhecer as letras do alfabeto. 

1.2 - QUANTO AO DOMÍNIO DAS CONVENÇÕES GRÁFICAS. 

D03 Identificar as direções da escrita. 

D04 Identificar o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita. 

D05 Reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra. 

1.3 - QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA.  

D06 Identificar rimas. 

D07 Identificar o número de sílabas de uma palavra. 

D08 Identificar sílabas canônicas (consoante / vogal) em uma palavra. 

D09 Identificar sílabas não canônicas (vogal, consoante / vogal / consoante, consoante 

/ consoante / vogal etc.) em uma palavra. 

EIXO 2: LEITURA - HABILIDADES RELACIONADAS À LEITURA DE 

PALAVRAS, DE FRASES E DE TEXTOS. 

2.1 - QUANTO À LEITURA DE PALAVRAS. 

D10 Ler palavras no padrão canônico (consoante / vogal). 

D11 Ler palavras nos padrões não canônicos (vogal, consoante / vogal / consoante, 

consoante / consoante / vogal etc.). 

2.2 - QUANTO À LEITURA DE FRASES. 

D12 Ler frases. 

2.3 - QUANTO À LEITURA DE TEXTOS. 

D13 Localizar informação explícita em textos. 

D14 Inferir informação em texto verbal. 

D16 Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não 

verbais. 

D17 Reconhecer o tema ou assunto de um texto ouvido. 

D18 Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido. 

D21 Reconhecer o gênero discursivo. 

D22 Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA – SPAECE 2016 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

TEMA I. INTERAGINDO COM NÚMEROS E FUNÇÕES  

D1 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal.  

D2 Utilizar procedimentos de cálculo para obtenção de resultados na resolução de 

adição e/ou subtração envolvendo números naturais.  

D3 Utilizar procedimentos de cálculo para obtenção de resultados na resolução de 

multiplicação e/ou divisão envolvendo números naturais.  

D4 Resolver situação problema que envolva a operação de adição ou subtração com 

os números naturais.  

D5. Resolver situação problema que envolva a operação de multiplicação ou divisão 

com os números naturais.  

D6. Resolver situação problema que envolva mais de uma operação com os números 

naturais.  

D9. Resolver situação problema que envolva cálculos simples de porcentagem (25%, 

50% e 100%).  

D13. Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional, em 

situação-problema.  

D14. Comparar números racionais na forma fracionária ou decimal.  

D15. Resolver problema utilizando a adição ou subtração com números racionais 

representados na forma fracionária (mesmo denominador ou denominadores 

diferentes) ou na forma decimal.  

TEMA II. CONVIVENDO COM A GEOMETRIA 

 D45. Identificar a localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras 

representações gráficas.  

D46. Identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas 

tridimensionais representadas por desenhos.  

D47. Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo e triângulo 

destacando algumas de suas características (número de lados e tipo de ângulos).  

D52. Identificar planificações de alguns poliedros e/ou corpos redondos.  

TEMA III. VIVENCIANDO AS MEDIDAS  

D59. Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como: 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, L/mL. 

 D60. Resolver problema que envolva o cálculo do perímetro de polígonos, usando 

malha quadriculada ou não.  

D61. Identificar as horas em relógios digitais ou de ponteiros, em situação-problema.  

D62. Estabelecer relações entre: dia e semana, hora e dia, dia e mês, mês e ano, hora e 

minuto, minuto e segundo, em situação-problema.  

D63. Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro.  

D66. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, desenhadas 

em malhas quadriculadas ou não.  

TEMA IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

D73. Ler informações apresentadas em tabela.  

D74. Ler informações apresentadas em gráficos de barras ou colunas. 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA - SPAECE 2016  

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I.  

PROCEDIMENTOS DE LEITURA  

D13. Localizar informação explícita em textos.  

D14. Inferir informação em texto verbal.  

D15. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D16. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não 

verbais.  

D18. Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido.  

D19. Distinguir fato de opinião relativa a este fato.  

II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR NA 

COMPREENSÃO DO TEXTO  

D21. Reconhecer o gênero discursivo.  

D22. Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. 

 D23. Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.  

III. RELAÇÃO ENTRE TEXTOS  

D24. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos de um mesmo tema.  

IV. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO  

D25. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos 

coesivos que contribuem para a sua continuidade.  

D26. Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcados por conjunções, 

advérbios etc.  

V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO 

 D27. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 

notações.  

D28. Reconhecer efeito de humor e de ironia.  

VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA  

D29. Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas que evidenciam 

locutor e/ou interlocutor. 
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ANEXO C 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL 

 

FONTE: SEDUC/ SOBRAL. Disponível em: 

file:///C:/Users/Evelyn/Downloads/Organograma%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o

%20de%20Sobral-seduc.pdf. Acesso em: outubro de 2018. 

file:///C:/Users/Evelyn/Downloads/Organograma%20da%20EducaÃ§Ã£o%20de%20Sobral-seduc.pdf
file:///C:/Users/Evelyn/Downloads/Organograma%20da%20EducaÃ§Ã£o%20de%20Sobral-seduc.pdf

