Organização dos Estados Ibero-americanos
Para a Educação, a Ciência e a Cultura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
- CONSULTOR POR PRODUTO -

1. Número e Título do Projeto:
BRA 09/004 - Aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da Educação – MEC em seus
processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.
2. Finalidade de Contratação:
Seleção e contratação de 1(um) consultor para realizar análise e sistematização de informações
relativas à adesão do Programa Escola Ativa 2010 e 2011 pelos sistemas estaduais e municipais de
ensino, com vistas a subsidiar o planejamento, a implementação e o acompanhamento do Programa
pela Coordenação-Geral de Educação do Campo da SECAD/MEC.
3. Enquadramento das Ações no Projeto
3.1 Resultados:
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: formular e implantar sistemática de planejamento e avaliação da
implantação do PDE, com ênfase na área de educação infantil e da educação no campo, indígena e
quilombola
RESULTADO 4.2: sistemáticas de planejamento e avaliação das escolas formuladas e implantadas, de
forma experimental, em especial nas escolas de educação infantil e de educação no campo, indígena e
quilombola.
ATIVIDADES:
4.2.2: mapear a demanda potencial por ações de apoio/assistência técnica in loco às secretarias
estaduais e/ou municipais de educação para implantação de programas e projetos do PDE nas áreas de
educação no campo, indígena e quilombola.
4.2.6: programar e realizar encontros regionais e nacionais para apresentação e discussão das
sistemáticas de planejamento/avaliação de escolas, em especial as de educação infantil, de educação
no campo, indígena e quilombola.

4. Justificativa:
O Projeto Metodológico denominado Escola Ativa constitui-se em uma iniciativa do Ministério da
Educação para desenvolvimento da aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
especificamente em classes multisseriadas. Trata-se de um projeto desenvolvido para atendimento
prioritário às regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, que concentram a maior parte da população rural
brasileira e possuem proporcionalmente maior número de estabelecimentos com classes multisseriadas.
Em todo o País, essas classes respondem pela oferta de mais de 1,8 milhão de matrículas e se
concentram nas áreas rurais.
Essa forma de organização da aprendizagem escolar, muito comum no meio rural brasileiro, tem
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ganhado espaço na formulação e implementação de ações específicas para educação do campo, uma
vez que a baixa densidade demográfica das áreas rurais dificulta a concentração do alunado em classes
separadas por faixa etária.
Com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, decidiu-se pela universalização do
Programa Escola Ativa e a ampliação de seu alcance para além das áreas definidas como prioritárias
quando de sua implantação. Tal decisão tem requerido da equipe do MEC/SECAD sua reformulação,
tanto no que se refere aos quesitos técnicos, quanto aos aspectos operacionais.
Em 2009, o Programa Escola Ativa foi inserido no Plano de Ações Articuladas como estratégia de
atendimento às classes multisseriadas das séries iniciais do Ensino Fundamental, o que trouxe duas
importantes alterações nas relações entre o MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação
parceiras do Programa e, consequentemente, no modo como se dá sua execução. A primeira refere-se
à adesão, que passou a ser realizada via SIMEC; a outra diz respeito ao pagamento de bolsas aos
professores, que passou a ser efetuado diretamente pelo FNDE.
Assim, faz-se necessária a contratação de profissional qualificado para realizar análise e sistematização
de informações relativas à adesão do Programa Escola Ativa 2010 e 2011 pelos sistemas estaduais e
municipais de ensino, com vistas a subsidiar o planejamento, implementação e acompanhamento do
Programa pela Coordenação-Geral de Educação do Campo da SECAD/MEC.
5. Atividades que deverão ser executadas:
Atividade e Produto 1:
1. Atividades: analisar e consolidar, por Unidade da Federação, as informações contidas nos termos de
adesão do Programa Escola Ativa – professores-multiplicadores, professores, educandos por ano/série
de matrícula, kits de cadernos de aprendizagem por ano/série de matrícula, unidades escolares – com
vistas a subsidiar o planejamento da execução do Programa em 2010 e 2011.
Produto 1: Documento técnico contendo análise e consolidação das informações relativas às adesões
ao Programa Escola Ativa 2010 e 2011, apresentando inclusive as demandas consolidadas e as
necessidades financeiras e orçamentárias geradas pelas adesões, visando subsidiar a elaboração do
planejamento estratégico do Programa pela Coordenação-Geral de Educação do Campo.
Atividade e Produto 2:
2. Atividades: sistematizar, analisar e consolidar as informações contidas nos projetos pedagógicos de
formação do Programa Escola Ativa, apresentados por instituições de ensino superior, notadamente
aquelas relativas à abrangência, metas, valores, prazos, com vistas a subsidiar o planejamento das
atividades de formação do Programa.
Produto 2: Documento técnico contendo análise e consolidação das informações referentes aos
projetos pedagógicos de formação do Programa Escola Ativa, visando subsidiar a elaboração do
planejamento do Programa.
Atividade e Produto 3:
3. Atividades a serem realizadas a partir das informações detalhadas no Produto 1: a) levantar os
principais elementos e critérios que subsidiarão a elaboração de termos de referência e editais pela
SECAD/MEC, com vistas a viabilizar o atendimento das demandas geradas no processo de adesão do
Programa Escola Ativa; b) levantar necessidades e desenvolver estudos com vistas a formular proposta
de melhoria dos processos de adesão e de gestão do Programa Escola Ativa.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de melhoria dos processos de adesão e de gestão do
Programa Escola Ativa.
Atividade e Produto 4:
4. Atividades: a) identificar, a partir das informações contidas no SIMEC, nas Resoluções FNDE e no
documento básico do Programa Escola Ativa, os elementos e as etapas determinantes da execução do
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Programa, com ênfase no pagamento de bolsas (para professores-pesquisadores, professoresformadores, professores multiplicadores (tutores) e supervisores); b) levantar outras fontes de
informações e/ou sistemas de gestão necessários ao acompanhamento da execução e do pagamento
das bolsas; c) estabelecer indicadores de processo que viabilizem o acompanhamento do Programa
Escola Ativa pela Coordenação-Geral de Educação do Campo.
Produto 4: Documento técnico contendo proposta de acompanhamento da execução e do pagamento
das bolsas do Programa Escola Ativa.
Atividade e Produto 5:
5. Atividades: a partir da análise das informações extraídas do SIMEC, do sistema de pagamento de
bolsas, das Resoluções FNDE e do documento básico do Programa Escola Ativa, identificar e
sistematizar os principais elementos relacionados à execução e acompanhamento do Programa com
vistas a estruturar proposta de um manual de orientações para os estados e municípios parceiros.
Produto 5: Documento técnico contendo proposta de manual dirigido aos gestores das secretarias
estaduais e municipais parceiras, contendo orientações sobre a execução e o acompanhamento do
Programa Escola Ativa.

6. Produtos ou resultados previstos / remuneração:

PRODUTOS
Produto 1: Documento técnico contendo análise e consolidação das informações relativas às

adesões ao Programa Escola Ativa 2010 e 2011, apresentando inclusive as demandas
consolidadas e as necessidades financeiras e orçamentárias geradas pelas adesões, visando
subsidiar a elaboração do planejamento estratégico do Programa pela Coordenação-Geral de
Educação do Campo.
Produto 2: Documento técnico contendo análise e consolidação das informações referentes aos
projetos pedagógicos de formação do Programa Escola Ativa, visando subsidiar a elaboração
do planejamento do Programa.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de melhoria dos processos de adesão e de
gestão do Programa Escola Ativa.
Produto 4: Documento técnico contendo proposta de acompanhamento da execução e do
pagamento das bolsas do Programa Escola Ativa.
Produto 5: Documento técnico contendo proposta de manual dirigido aos gestores das
secretarias estaduais e municipais parceiras, contendo orientações sobre a execução e o
acompanhamento do Programa Escola Ativa.

7. Requisitos mínimos de qualificação
Descrição:
a. Formação:
• Graduação em Ciências Humanas ou em Ciências Sociais Aplicadas devidamente reconhecida
pelo MEC
b. Exigências específicas
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b.1. Experiência
•
•

Experiência profissional mínima de 01 (um) ano em capacitação de profissionais que atuam em
programas sociais ou educacionais;
experiência profissional mínima de 2 (dois) ano em monitoramento, acompanhamento e/ou
avaliação de programas sociais ou educacionais no âmbito do Governo Federal.

b.2. Área de atuação: Educação do Campo
b.3. - Ter disponibilidade para viajar

8. Vigência do contrato:

A. Início: 20/08/2009
B. Fim: 19/08/2010
9. Número de vagas: 1 (uma) vaga
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