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Garantir o direito de aprender, para todos e para cada um.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Responsabilização / Mobilização
O PDE foi lançado em abril de 2007,
um plano com visão sistêmica, de
médio e

de longo prazo, cujo

objetivo é melhorar a qualidade da
educação no Brasil, que fortalece o
regime

de

colaboração,

reorganizando a forma de trabalhar
do MEC com estados e municípios,
através do PAR – plano de ações
articuladas.
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DIRETRIZES DO PDE
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 frequência 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 contraturno, estudos de
recuperação e progressão parcial.

DIRETRIZES DO PDE
V - Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da
não-frequência 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.

DIRETRIZES DO PDE
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.

DIRETRIZES DO PDE
XV - Dar consequência 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.

DIRETRIZES DO PDE
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 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.

DIRETRIZES DO PDE
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.

DIRETRIZES DO PDE
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 infraestrutura 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.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
• As

metas

de

qualidade

para

a

educação básica do PDE contribuem
para que as escolas e secretarias de
Educação se organizem no atendimento
aos alunos.
•O

Índice

de

Desenvolvimento

da

Educação Básica (Ideb): cria uma base
de planejamento e informação, sobre a
qual

todos

podem

se

apoiar

para

garantirem uma educação pública de
maior qualidade.
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
• É o indicador nacional que afere a qualidade da Educação,
considerando indicadores de fluxo escolar (aprovação e reprovação
escolar) e médias de desempenho nas avaliações nacionais (Sistema de
Avaliação da Educação Básica e Prova Brasil).

• O Ideb foi estabelecido numa escala que vai de zero a dez. Foram
traçadas metas de desempenho bianuais para cada escola e cada rede
até 2022.

PROVA BRASIL E SAEB
• A Prova Brasil e o Saeb são instrumentos de avaliação do sistema
educacional brasileiro criados para auxiliar no desenvolvimento e na
implementação de políticas públicas educacionais.

• Ambos aferem habilidades e competências, não apenas conteúdo, e
são aplicados a cada dois anos a estudantes das séries finais de ciclos
da educação básica — 4ª e 8ª séries (5° e 9° anos) do ensino
fundamental (Prova Brasil) e 3º ano do ensino médio (Saeb).

• O Inep disponibiliza informações sobre a Prova Brasil no seu portal
(www.inep.gov.br).

PROVA BRASIL

(http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/)

IDEB – BRASIL*
(http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/)

Brasil, séries iniciais do EF:
Nota 2005: 3,8 (meta de 6,0 p/ 2021)
Nota 2007: 4,2 (meta de 3,9)
Nota 2009: 4,6 (meta de 4,2)
Meta 2011: 4,6
Brasil, séries finais do EF:
Nota 2005: 3,5 (meta de 5,5 p/ 2021)
Nota 2007: 3,8 (meta de 3,5)
Nota 2009: 4,0 (meta de 3,7)
Meta 2011: 3,9
Brasil, ensino médio:
Nota 2005: 3,4 (meta de 5,2 p/ 2021)
Nota 2007: 3,5 (meta de 3,4)
Nota 2009: 3,6 (meta de 3,5)
Meta 2011: 3,7
*Ideb calculado considerando todas as redes de ensino.

IDEB – BRASIL
Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Rede Pública
Brasil 2005
Média Nacional: 3,8

Brasil 2007
Média Nacional: 4,2

Brasil 2009
Média Nacional: 4,6

ADESÃO AO PDE - PLANO DE METAS
•

O Plano de Metas do PDE agrega ingredientes novos ao regime de
colaboração, de forma a garantir a sustentabilidade das ações que o
compõem.

•

Convênios unidimensionais e efêmeros dão lugar aos Planos de
Ações Articuladas (PAR), de caráter plurianual, construídos com a
participação de gestores e educadores locais. A temporalidade do PAR
o protege daquilo que tem sido o maior impeditivo do desenvolvimento
do regime de colaboração: a descontinuidade das ações, a destruição
da memória do que foi adotado, a reinvenção, a cada troca de equipe,
do que já foi inventado. Em outras palavras, a intermitência.

ADESÃO AO PDE - PLANO DE METAS
•

Ao elaborarem o PAR, estados e municípios realizam um diagnóstico
minucioso da realidade educacional local a partir das dimensões: (1)
gestão educacional; (2) formação de professores e dos profissionais
de serviço e apoio escolar; (3) práticas pedagógicas e avaliação; e (4)
infraestrutura e recursos pedagógicos.

•

A partir desse diagnóstico, desenvolvem um conjunto coerente de
ações que denominamos Plano de Ações Articuladas (PAR).

•

O MEC presta assistência técnica e/ou financeira a todos os
municípios e unidades federadas que elaboram o PAR.

EDUCAÇÃO BÁSICA – AVANÇOS
•

O País vivencia, desde o final do século XX, um período de melhoria
significativa em todos os indicadores que medem as oportunidades
de acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da educação
básica.

•

Como consequência, o número de analfabetos continua a cair, em
especial, entre as crianças e adolescentes.

•

Também vem aumentando progressivamente o número médio de
anos bem-sucedidos de estudo da população nas diferentes faixas
etárias e em todas as regiões do País.

EDUCAÇÃO BÁSICA – AVANÇOS
•

O País está muito próximo da universalização do ensino fundamental.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007
(Pnad), do IBGE, 97,6% das crianças entre 7 e 14 anos – faixa em
que se concentra a obrigatoriedade do ensino fundamental – estão
na escola, o que representa cerca de 27 milhões de estudantes.

•

A análise da evolução do Ideb (2005 e 2007) revela que 70% dos
municípios brasileiros superaram ou atingiram as metas referentes
aos anos iniciais do ensino fundamental para 2007.

•

Com o Fundeb houve ampliação do financiamento para toda a
educação básica.

EDUCAÇÃO BÁSICA – DESAFIOS
•

Universalizar o acesso ao ensino fundamental. Os 2,4% das crianças
que permanecem fora da escola representam cerca de 680 mil
crianças de 7 a 14 anos, segundo dados da Pnad 2007. As mais
atingidas são as oriundas de populações vulneráveis, como as
negras, indígenas, quilombolas, pobres, sob risco de violência e
exploração, e com deficiência. Ou seja, as desigualdades presentes
na sociedade ainda têm um importante reflexo no ensino brasileiro.

•

Assegurar a carga horária mínima de 800 horas de aula anuais,
distribuídas em pelo menos 200 dias letivos, para garantir um mínimo
de tempo de trabalhos escolares, assegurando um padrão adequado
de qualidade à educação.

EDUCAÇÃO BÁSICA – DESAFIOS

•

Garantir as condições concretas para a matrícula dos 4 aos 17 anos
até 2016, com o objetivo de ampliar o atendimento das crianças de
até 5 anos na educação infantil e dos adolescentes de 15 a 17 anos
no ensino médio. Eles representam, hoje, o maior contingente fora da
escola.

E não é apenas incluir os meninos e meninas na escola, mas
encontrar novas linguagens, novas categorias, novas palavras para
enfrentar formas inéditas de exclusão que, hoje, se produzem e
reproduzem.

EDUCAÇÃO BÁSICA – DESAFIOS
•

Fortalecer a escola pública pela: gestão participativa e democrática;
inclusão de alunos com deficiência, formação dos educadores; e
consideração das condições socioeconômicas e culturais dos alunos
(diversidade).

•

Consolidar a identidade e a organização curricular de cada etapa
educacional.

•

Garantir uma aprendizagem significativa e desenvolvimento humano
na perspectiva individual e social.

As

políticas

públicas

não

podem

prescindir

democrático que nos apontará esses caminhos.

do

debate

Nosso desafio, em pleno século XXI, é estruturar uma
escola republicana, que seja realmente para todos. O
que muitos países fizeram no século XIX, outros no
século XX, e o Brasil está fazendo agora! Mas em
educação, urgência não é sinônimo de pressa.

http://www.mec.gov.br/

