PASSO-A-PASSO PARA ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA ATIVA

A adesão ao Programa Escola Ativa pode ser feita por Estados ou Municípios que:
a) tenham escolas com classes multisseriadas dos anos iniciais do ensino fundamental em sua rede;
b) conheçam o Programa e estejam decididos a assumir as respectivas atribuições e responsabilidades;
c) tenham interesse em participar do Programa em 2010 e 2011;
d) tenham o Plano de Ações Articuladas (PAR) elaborado ou já em elaboração.
Atendidos esses itens, a adesão poderá ser feita tanto pelos entes (Estados ou Municípios) que
ainda não participam do Programa, como por aqueles que já participam dele, ainda que parcialmente. O
preenchimento da adesão ao Programa Escola Ativa será feito no PAR.
Os Estados e Municípios que estão fazendo a adesão pela primeira vez serão inseridos no
Programa a partir de 2010, de acordo com a demanda informada no momento dessa adesão, em todos os
itens, sempre lembrando que os dados devem ser uma projeção para os anos de 2010 e 2011.
Os que já aderiram ao Programa em anos anteriores devem considerar, no momento de informar a
demanda, os itens que já foram atendidos em anos anteriores. Por exemplo: se de um total de dez escolas
com classes multisseriadas, cinco já participam do Programa e já receberam o kit pedagógico, todas as dez
escolas serão cadastradas como partícipes do Programa, porém, no preenchimento dos kits necessários,
deverão ser solicitados apenas os cinco que ainda faltam para abranger todas as escolas. Essa
consideração deverá ser feita para todos os itens solicitados.

1. LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ADESÃO
Inicialmente a equipe da secretaria de educação precisa conhecer o Programa Escola Ativa. Para
isso

pode

buscar

as

informações

no

portal

do

Ministério

da

Educação

(http://www.mec.gov.br/secad/escolaativa) ou diretamente com a coordenação do Programa pelo endereço
eletrônico coordenacaoeducampo@mec.gov.br ou pelo telefone (61) 2104-6022 / 6033 / 6050 / 6083.
Uma vez que o Estado ou Município decida participar do Programa Escola Ativa, é necessário que
se faça um levantamento prévio das informações necessárias para a adesão:
a) definição do coordenador do Programa no município;
b) definição do(s) professor(es)- multiplicador(es): um técnico da secretaria de educação para cada 25
unidades escolares com classes multisseriadas inscritas no Programa Escola Ativa;

c) nome das escolas com classes multisseriadas (com o código do Inep) e quantidade de locais de
funcionamento (prédios anexos);
d) quantidade de turmas com classes multisseriadas em cada uma das escolas;
e) quantidade de kits pedagógicos necessários por escola (considerando um kit pedagógico por local
de funcionamento);
f)

quantidade de alunos matriculados em cada série, por escola, em cada ano (os dados devem ser
uma projeção para os anos de 2010 e 2011).
Nesse levantamento prévio, o município que já implementa o Programa deve verificar se o material

que foi recebido em 2009 é suficiente ou precisa de complementação.

2. A ADESÃO
Com dos dados necessários para a adesão, o dirigente responsável pela rede de ensino (secretário
de educação estadual ou municipal) acessará o PAR (http://simec.mec.gov.br), utilizando o navegador
Mozilla Firefox, e visualizará a seguinte tela:

Preenche-se o CPF do dirigente municipal de educação e a sua senha do Módulo PAR Plano de
Metas. Caso o dirigente não tenha cadastro no Simec – Módulo PAR Plano de Metas, ele deve solicitá-la
clicando em “Solicitar Cadastro”.

Ao acessar o PAR do município, visualiza-se o Termo de Adesão ao Programa Escola Ativa.

Depois de ler atentamente o Termo de Adesão, o dirigente escolherá uma das opções disponíveis:
a) “Confirmo a Adesão” - se há escolas com classes multisseriadas na rede de ensino e o Estado ou
Município quer confirmar sua decisão em participar do Programa. A partir da confirmação, abrirão
campos para preenchimento que serão explicados a seguir.
b) “Não Confirmo a Adesão” - se o Estado ou Município decidir não participar do Programa, mesmo
tendo escolas com classes multisseriadas na rede de ensino. Nesse caso, a tela da adesão ficará
oculta.

c) “Não há escolas com classes multisseriadas” - quando o Estado ou Município não faz a adesão
porque não há classes multisseriadas na rede de ensino e elas não serão implementadas até 2011.
Nesse caso, a tela da adesão também ficará oculta.

3. CONFIRMAÇÃO DA ADESÃO
Com a confirmação da adesão ao Programa Escola Ativa abre-se uma nova tela.

Verifica-se que é reproduzida a árvore do PAR, destacando as questões relacionadas ao Programa:
dados do Programa Escola Ativa, quatro questões pontuais e dez subações a serem preenchidas nos anos
de 2010 e 2011 (os dados preenchidos e aprovados em 2008 e 2009 não serão alterados).
3.1 Preenchimento dos “Dados do Programa Escola Ativa”

Informam-se o CPF, o RG (com o órgão expedidor e UF do órgão) do técnico que é/será
responsável pelo Programa no município – o nome é preenchido automaticamente –, seleciona-se o vínculo

(cedido, concursado, contratado ou outro) e especifica-se a função na secretaria de educação. Salvam-se
as informações e volta-se à tela principal.
3.2 Preenchimento das “Questões Pontuais”
São quatro questões pontuais a serem preenchidas. Clica-se sobre a primeira delas para iniciar o
preenchimento.

Quando a tela abrir, digita-se a resposta e salvam-se as informações.

Segue-se esse procedimento para preencher as demais questões pontuais.
3.2 Preenchimento dos “Indicadores Qualitativos” (subações)
Para efetivar a adesão ao Programa Escola Ativa é preciso que o município preencha as subações.
Nesse momento, é permitido a todos os municípios preencherem as dez subações que seguem nos anos de
2010 e 2011, independentemente da pontuação do indicador ou de a subação ter sido analisada
anteriormente – prevalecerão os novos dados.
Para iniciar o preenchimento, clica-se sobre a primeira subação (desconsidera-se a numeração da
pontuação – ela serve para a equipe técnica do PAR, no MEC, identificar a subação para análise).

Ao abrir a tela, clica-se em 2010.

Observa-se a unidade de medida (nesse caso, professores-multiplicadores). Quantos professoresmultiplicadores precisarão ser formados em 2010 no Estado/Município (considerando um técnico da
secretaria de educação para cada 25 unidades escolares com classes multisseriadas inscritas no Programa
Escola Ativa)?

Preenchem-se a quantidade e o cronograma físico.

Inseridas essas informações, clica-se no ícone

dos itens de composição. Uma nova tela abrirá

para que o Estado/Município informe o nome de cada professor-multiplicador (a quantidade de professores
cadastrados deve ser a mesma informada no campo “quantidades” da subação).

A segunda subação – realizar a formação de professores das classes multisseriadas que atuam nas
escolas da rede de ensino inscritas para participar do Programa Escola Ativa – será preenchida da mesma
forma.
Na seqüência são apresentadas cinco subações onde o Estado/Município informará o número de
kits de cadernos de aprendizagem necessários para cada escola, em cada ano/série. Elas são preenchidas
da mesma forma. São as subações:
•

Solicitar um kit de cadernos de aprendizagens (Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia) para cada educando que estará matriculado no 1º ano do ensino fundamental em
classes multisseriadas de escolas que aderiram ao Programa Escola Ativa.

•

Solicitar um kit de cadernos de aprendizagens (Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia) para cada educando que estará matriculado no 2º ano/1ª série do ensino fundamental
em classes multisseriadas de escolas que aderiram ao Programa Escola Ativa.

•

Solicitar um kit de cadernos de aprendizagens (Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia) para cada educando que estará matriculado no 3º ano/2ª série do ensino fundamental
em classes multisseriadas de escolas que aderiram ao Programa Escola Ativa.

•

Solicitar um kit de cadernos de aprendizagens (Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia) para cada educando que estará matriculado no 4º ano/3ª série do ensino fundamental
em classes multisseriadas de escolas que aderiram ao Programa Escola Ativa.

•

Solicitar um kit de cadernos de aprendizagens (Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia) para cada educando que estará matriculado no 5º ano/4ª série do ensino fundamental
em classes multisseriadas de escolas que aderiram ao Programa Escola Ativa.
Segue o modelo para preenchimento (os dados colocados são meramente ilustrativos).
Clica-se sobre a subação e, depois que abrir a tela, clica-se no ano de 2010. Inserem-se as escolas

clicando no ícone

do “Editar/Inserir Escolas”.

Ao abrir a tela com a relação das escolas do município, devem ser selecionadas as escolas com
classes multisseriadas que precisarão de kits de cadernos de aprendizagens para alunos de 1º ano do
ensino fundamental em 2010.
No campo quantidade da tela, verifica-se a unidade de medida (alunos). Quantos alunos devem
receber o kit de cadernos de aprendizagens em cada uma das escolas selecionadas? Preenchem-se as
quantidades e gravam-se as informações.

A totalização aparecerá automaticamente. Preenche-se o cronograma físico e salva-se a subação.

Repete-se o procedimento para 2011. A subação foi totalmente preenchida.
Cabe ressaltar que todas as subações referentes aos kits de cadernos de aprendizagens serão
preenchidas da mesma forma.
Para o preenchimento da próxima subação – informar as unidades escolares com classes
multisseriadas a serem inscritas como partícipes do Programa Escola Ativa, considerando, também, a
quantidade de locais de funcionamento (prédios anexos) – o Estado/Município deve inserir as escolas que
possuem classes multisseriadas que implementarão o Programa Escola Ativa em 2010 (inclusive aquelas
que já implementaram em 2008 e 2009 e continuarão em 2010) e em 2011 (todas as escolas que já estarão
implementando o Programa, acrescidas, eventualmente, de escolas que iniciarão apenas em 2011).
Clica-se sobre a subação e, depois que abrir a tela, clica-se no ano de 2010. Inserem-se as escolas
clicando no ícone

do “Editar/Inserir Escolas”.

Ao abrir a tela com a relação das escolas do município, devem ser selecionadas as escolas com
classes multisseriadas.

No campo quantidade da tela, verifica-se a unidade de medida (escolas multisseriadas). Quais
escolas implementarão o Programa em 2010? Preenchem-se as quantidades e gravam-se as informações.
OBSERVAÇÃO: Quando a escola possui apenas um prédio (um endereço), a quantidade informada é 1
(uma). Quando duas ou mais escolas (em diferentes endereços) utilizam apenas um código do Inep,
informa-se a quantidade de escolas onde há turmas com classes multisseriadas.
A totalização aparecerá automaticamente. Preenche-se o cronograma físico e salva-se a subação.

Repete-se o procedimento para 2011. A subação foi totalmente preenchida.
As subações seguintes – informar a quantidade de turmas com classes multisseriadas das escolas
da rede municipal de ensino inscritas como partícipes do Programa Escola Ativa e garantir que cada
unidade escolar (local de funcionamento) da rede de ensino, inscrita como partícipe da Escola Ativa, receba
um kit pedagógico do Programa – seguem a mesma lógica da subação anterior.

Os procedimentos são simples para quem já está familiarizado com a sistemática do PAR. Porém,
em caso de dúvidas, elas poderão ser esclarecidas pela equipe técnica do PAR.
IMPORTANTE:
Informações sobre o Programa Escola Ativa:
Coordenação do Programa Escola Ativa
Endereço eletrônico: coordenacaoeducampo@mec.gov.br
Telefones: (61) 2104-6022 / 6033 / 6050 / 6083
Informações sobre o preenchimento da adesão no PAR:
Equipe Técnica do PAR
Endereço eletrônico: planodemetas@mec.gov.br
Telefones: (61) 2104-9839/9501/8288

Acesse periodicamente os portais do Ministério da Educação (www.mec.gov.br) e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (www.fnde.gov.br) para acompanhar as notícias sobre o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).

