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O PPPPPrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Referência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolar, uma iniciativa conjunta do Consed,
da Undime, da Unesco e da Fundação Roberto Marinho, encontra-se agora em seu décimo ciclo de
realização. O Prêmio destaca-se como um dos mais relevantes instrumentos de mobilização e de
auto-avaliação das escolas públicas brasileiras, tendo por objetivo a melhoria da gestão e da qualida-
de do ensino.

Em seus ciclos anteriores, desde sua criação em 1998, inscreveram-se, após terem rea-
lizado sua auto-avaliação, 19.230 escolas, e foram atribuídos 580 diplomas Escola Referência Nacio-
nal em Gestão Escolar.

A primeira escola de cada Estado/ Distrito Federal selecionada pelo Comitê Nacional de
Avaliação recebe, além do diploma Escola Referência Nacional em Gestão Escolar, a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma coletânea de vídeos educativos concedidos pela Fundação Roberto
Marinho.

Os(as) diretores(as) dessas escolas são contemplados(as) com o diploma Liderança em
Gestão Escolar e recebem como prêmio a participação em viagem de intercâmbio no Brasil e/ou no
exterior.

Dentre essas escolas, a que for selecionada para o primeiro lugar recebe o prêmio de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), concedido pela Fundação Roberto Marinho e também o diploma
Destaque Brasil.

Este Prêmio visa a contribuir para que as escolas passem a incorporar uma cultura de
auto-avaliação de seu processo de gestão e para destacar e disseminar as experiências de referência
na área. Dessa forma, tem servido como instrumento de sensibilização, motivação e orientação para
o avanço da gestão escolar, sobretudo nas questões que estabelecem a melhoria dos níveis de apro-
veitamento dos alunos. Por tudo isso, a expectativa é a de que, neste novo ciclo, haja uma adesão
ainda maior ao Prêmio pelas escolas estaduais e municipais do País, como evidência de seu interesse
em aprimorar os seus processos de gestão, entendidos como mobilização, articulação e organização
do trabalho coletivo da escola e recursos para a garantia da aprendizagem de seus alunos.

I Apresentação
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 Este Manual de OrientaçõesManual de OrientaçõesManual de OrientaçõesManual de OrientaçõesManual de Orientações, que incorpora sugestões de diretores escolares, coordena-

dores estaduais e membros dos comitês de avaliação, apresenta o regulamento e as instruções para

o processo de auto-avaliação da escola, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão escolar

e a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos.

Participe deste processo! A auto-avaliação constitui estratégia imprescindível à gestão

escolar que busca construir sua competência e melhorar o desempenho da escola, com foco em seu

objetivo que é o sucesso do aluno. Ao apresentar sua candidatura, o diretor e sua escola participarão

de um importante e contínuo movimento nacional pela melhoria da qualidade do ensino.

Dê sua contribuição para o sucesso do TTTTTodos pela Educaçãoodos pela Educaçãoodos pela Educaçãoodos pela Educaçãoodos pela Educação, lançado no dia 6 de setem-

bro de 2006.

Uma gestão escolar de qualidade é pré-condição para alcançar as cinco grandes metas

educacionais, até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil:

1. Todas as crianças de 4 a 17 anos estarão na escola.

2. Toda criança de 8 anos saberá ler e escrever.

3. Todo aluno aprenderá o que é esperado para a sua série.

4. Todos os alunos vão concluir a educação básica.

5. Os recursos da educação serão garantidos e bem geridos.

Tenha pleno êxito!

Maria AMaria AMaria AMaria AMaria Auxiliadora Seabra Ruxiliadora Seabra Ruxiliadora Seabra Ruxiliadora Seabra Ruxiliadora Seabra Rezendeezendeezendeezendeezende
Presidente do Consed

Justina Iva de Araújo SilvaJustina Iva de Araújo SilvaJustina Iva de Araújo SilvaJustina Iva de Araújo SilvaJustina Iva de Araújo Silva
Presidente da Undime

VVVVVincent Defourincent Defourincent Defourincent Defourincent Defournynynynyny
Representante da Unesco no Brasil

Hugo BarHugo BarHugo BarHugo BarHugo Barretoretoretoretoreto
Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho
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II Regulamento

1 - Definição

O PPPPPrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Referência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolar é um estímulo à melhoria do

desempenho da escola e ao sucesso da aprendizagem dos alunos, pela identificação e reconheci-

mento, como referência nacional, de estabelecimentos escolares que estejam desenvolvendo prá-

ticas eficazes de gestão.

2 - Objetivos

O Prêmio foi instituído para atingir os seguintes objetivos:

a) estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo como foco o

compromisso com uma aprendizagem de qualidade;

b) valorizar as escolas públicas de educação básica que se destaquem pela competência

de sua gestão e por iniciativas e experiências inovadoras e bem-sucedidas na melhoria

da aprendizagem dos alunos;

c) apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão escolar; e

d) incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de

ação, tendo como base a sua auto-avaliação.

3 - Promoção

a) O Prêmio é uma realização conjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação

(Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da Organi-

zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Fundação

Roberto Marinho (FRM).
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b) A implementação  do Prêmio – Ano base 2008 – conta com o apoio da Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil, do Movimento Brasil Competitivo (MBC), do Todos pela
Educação e do Grupo Gol.

4 - Premiação

4.1 - São concedidos, no âmbito nacional, os seguintes diplomas:

a) Escola Referência Nacional em Gestão
b) Liderança em Gestão Escolar
c) Escola Referência Nacional em Gestão – Destaque Brasil
d) Liderança em Gestão Escolar – Destaque Brasil
e) Menção Honrosa em Gestão Escolar
 f) Menção Honrosa em Liderança Escolar

4. 2 - São concedidos até cinco diplomas Escola Referência Nacional em Gestão por Esta-
do/Distrito Federal, considerando-se o número de escolas inscritas, na seguinte proporção:

a) de 15 a 25 escolas, um diploma;
b) de 26 a 50 escolas, dois diplomas;
c) de 51 a 100 escolas, três diplomas;
d) de 101 a 200 escolas, quatro diplomas;
e) acima de 201 escolas, cinco diplomas.

4.3 - O Estado/Distrito Federal que apresentar número inferior a 15 (quinze) escolas
inscritas não poderá participar do processo de avaliação nacional.

4.4 - É concedido o diploma Liderança em Gestão Escolar ao(à) diretor(a) da escola indicada
pelo comitê de avaliação de cada Estado/Distrito Federal como a que melhor atende aos critérios
estabelecidos no Manual de Orientações deste prêmio.

4.5 - É concedido o diploma Escola Referência Nacional em Gestão – Destaque Brasil à
escola selecionada dentre as finalistas indicadas pelo Comitê Nacional de Avaliação.

4.6 - É concedido o diploma Liderança em Gestão Escolar – Destaque Brasil ao(à) diretor(a)
da escola selecionada como Escola Referência Nacional em Gestão – Destaque Brasil.

4.7 - É concedido o diploma Menção Honrosa em Gestão Escolar à Escola Referência
Nacional em Gestão, selecionada neste ano base e já premiada nos últimos quatro anos, nos termos
dos itens 4.9 e 4.10 deste regulamento.

4.8 - É concedido o diploma Menção Honrosa em Liderança Escolar ao(a) diretor(a) da
Escola Referência Nacional em Gestão selecionada, neste ano base, e já premiada nos últimos quatro
anos, nos termos dos itens 4.9 e 4.10 deste regulamento.

4.9 - A concessão do diploma Menção Honrosa em Gestão Escolar e em Liderança Esco-
lar não impede a indicação, pelos Comitês Estaduais, ao Comitê Nacional, de outra escola que melhor
atenda aos critérios estabelecidos no Manual de Orientações deste prêmio.
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4.10 - São concedidos pela Fundação Roberto Marinho:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a escola Destaque Brasil.

b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma coletânea de vídeos educativos para a escola indicada

como a melhor classificada de cada Estado/Distrito Federal.

4.11 - É concedida uma viagem para intercâmbio de experiências no Brasil e/ou no exte-

rior ao(à) diretor(a) da escola melhor classificada pelos estados/Distrito Federal, contemplados com o

diploma Liderança em Gestão Escolar. A viagem é patrocinada por agências de cooperação e pelas

respectivas secretarias de Educação dos estados/Distrito Federal e dos municípios.

4.12 - As secretarias de Educação podem conceder diplomas e outros prêmios, com

critérios definidos pelo Comitê Estadual.

5 - Coordenação

5.1 - A realização do Prêmio, em âmbito nacional, é coordenada pela ação coletiva dos

parceiros, tendo como base a Secretaria Executiva do Consed.

5.2 - A realização do Prêmio, em âmbito estadual, é coordenada pelas secretarias de

Educação dos Estados/Distrito Federal, em articulação com as seccionais da Undime, nos Estados.

a) Caso a Secretaria Estadual de Educação decida não participar do Prêmio, a sua coorde-

nação pode ser assumida pela respectiva seccional da Undime.

b) O(A) Coordenador(a) estadual do Prêmio é indicado(a) pela Secretaria de Estado da

Educação ou pela seccional da Undime, se for o caso.

c - Constituem competências do Coordenador(a) Estadual:

• Difundir amplamente o PPPPPrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Referência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolar, em articu-

lação com a área de comunicação da Secretaria de Educação.

• Coordenar e promover seminários e reuniões técnicas sobre o Prêmio junto aos órgãos

regionais e escolas, em articulação com os setores pedagógicos e de gestão escolar da

Secretaria de Educação.

• Propor ao(à) Secretário(a) de Educação a constituição do Comitê Estadual de Avaliação,

em consonância com o disposto neste regulamento.

• Coordenar e apoiar as atividades de avaliação a cargo do Comitê Estadual, em articula-

ção com os comitês regionais, quando houver, promovendo:

•  a definição dos critérios e a organização das atividades;

•  a análise das candidaturas;

• as visitas às escolas finalistas, para a verificação dos resultados apresentados,

   e a seleção das escolas Referência Nacional em Gestão Escolar.
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• Encaminhar ao Comitê Nacional o relatório do processo de avaliação estadual, devida-

mente assinado pelos membros do comitê, acompanhado da relação das escolas

selecionadas, da indicação do número total das escolas inscritasselecionadas, da indicação do número total das escolas inscritasselecionadas, da indicação do número total das escolas inscritasselecionadas, da indicação do número total das escolas inscritasselecionadas, da indicação do número total das escolas inscritas e da documentação da

escola melhor classificada no Estado/Distrito Federal para concorrer ao Prêmio Destaque

Brasil.

• Coordenar o intercâmbio e a disseminação das experiências das escolas Referência

Nacional em Gestão.

• Providenciar o envio de feedback às escolas participantes.

6 - Participação das escolas

6.1 - O Prêmio está aberto à participação de todas as escolas do ensino regular das redes

públicas estaduais, municipais e/ou conveniadas, com mais de cem alunos matriculados na educação

básica (educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio), que realizem o processo de auto-

avaliação, respeitando as orientações deste regulamento.

6.2 - A escola e o(a) diretor(a) contemplados, respectivamente, com os prêmios dos itens

4.54.54.54.54.5 e 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 podem concorrer aos diplomas Menção Honrosa em Gestão Escolar e em Liderança Escolar,

mas não fazem jus aos citados prêmios, durante o intervalo de quatro anos.

6.3 - Para candidatar-se ao Prêmio, a escola deve apresentar um dossiê contendo:

a) folha de rosto;

b) sumário;

c) cadastro da Escolacadastro da Escolacadastro da Escolacadastro da Escolacadastro da Escola (conforme quadro no item IV deste Manual);

d) justificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Prêmiorêmiorêmiorêmiorêmio, seguindo as orientações do citado manual;

e) fichas de avaliação das dimensões de gestão, contidas no InstrInstrInstrInstrInstrumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Autoutoutoutouto-avali--avali--avali--avali--avali-

açãoaçãoaçãoaçãoação (com os níveis de atendimento aos indicadores de qualidade completamente res-

pondidos), seguidas, cada uma delas, da descrição documentada e análise interpretativa;

f) descrição documentada e análise interpretativadescrição documentada e análise interpretativadescrição documentada e análise interpretativadescrição documentada e análise interpretativadescrição documentada e análise interpretativa das principais ações, práticas e pro-

cessos indicados nas fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no Ins-nas fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no Ins-nas fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no Ins-nas fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no Ins-nas fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no Ins-

trtrtrtrtrumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Autoutoutoutouto-avaliação-avaliação-avaliação-avaliação-avaliação, incluindo evidências dos quesitos de avaliação, como

fotografias, que podem ser impressas ou xerocopiadas (no máximo 30 fotos), tabelas e

gráficos com informações estatísticas da escola, relatórios, atas de reuniões, etc., de-

vidamente descritos e interpretados;

g) plano de melhoria da escolaplano de melhoria da escolaplano de melhoria da escolaplano de melhoria da escolaplano de melhoria da escola, a partir das análises feitas no Instrumento de Auto-

avaliação, em consonância com o Manual de Orientações;

h) ajuda-memóriaajuda-memóriaajuda-memóriaajuda-memóriaajuda-memória do processo de auto-avaliação realizado na escola, descrevendo o pro-

cesso de avaliação e a forma de participação do colegiado. O documento deverá ser

devidamente assinado pelos membros do colegiado de auto-avaliação, com identifica-

ção do segmento da comunidade escolar que representam.

6.4 - O conjunto do material não deve exceder 110 páginas, as quais devem ser devida-

mente numeradas.
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6.5 - As candidaturas que não atendam aos requisitos anteriores não serão submetidas

ao processo de avaliação.

7 - Dimensões de avaliação

A auto-avaliação escolar deve pautar-se pelas seguintes dimensões:

a) Gestão de resultados educacionais:Gestão de resultados educacionais:Gestão de resultados educacionais:Gestão de resultados educacionais:Gestão de resultados educacionais:

Abrange processos e práticas de gestão voltadas para assegurar a melhoria dos resul-

tados de desempenho da escola – rendimento, freqüência e proficiência dos alunos.

Destacam-se como indicadores de gestão de resultados: avaliação e melhoria contí-

nua do projeto pedagógico da escola; análise, divulgação e utilização dos resultados

alcançados; identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar, com o traba-

lho da sua gestão  e  transparência de resultados;

b) Gestão participativa:Gestão participativa:Gestão participativa:Gestão participativa:Gestão participativa:

Abrange processos e práticas que respondam ao princípio de gestão democrática do

ensino público. São destacados como indicadores de qualidade: planejamento e avali-

ação do projeto pedagógico e dos planos de ação da escola, de forma participativa; a

atuação de órgãos colegiados – conselhos escolares, APMs, grêmios estudantis e ou-

tros; estabelecimento de articulações e parcerias e utilização de canais de comunica-

ção com a comunidade escolar;

 c) Gestão pedagógica:Gestão pedagógica:Gestão pedagógica:Gestão pedagógica:Gestão pedagógica:

Abrange processos e práticas de gestão pedagógica orientados para assegurar a apren-

dizagem dos alunos, em consonância com o projeto pedagógico da escola. Destacam-

se como indicadores de qualidade:  atualização periódica da proposta curricular;

monitoramento da aprendizagem dos alunos; inovação pedagógica; políticas de inclu-

são com eqüidade; planejamento da prática pedagógica; e organização de espaço e

tempo escolares;

d) Gestão de pessoas:Gestão de pessoas:Gestão de pessoas:Gestão de pessoas:Gestão de pessoas:

Abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e compromisso de

professores e demais profissionais, pais e alunos com o projeto pedagógico da escola.

São considerados indicadores de qualidade: a integração entre os profissionais da es-

cola e os pais e alunos; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima organizacional;

a avaliação de desempenho; a observância dos direitos e deveres;   valorização e  re-

conhecimento do trabalho escolar;

e) Gestão de serGestão de serGestão de serGestão de serGestão de serviços e recursos:viços e recursos:viços e recursos:viços e recursos:viços e recursos:

Abrange processos e práticas de gestão dos serviços de apoio, recursos físicos e finan-

ceiros. Destacam-se como indicadores de qualidade:organização dos registros escola-

res; utilização das instalações e equipamentos; preservação do patrimônio escolar;

interaçãoescola/comunidade; captação e aplicação de recursos didáticos e financeiros.
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8 - Instâncias de deliberação, execução e avaliação

8.1 - São instâncias de deliberação, execução e avaliação do Prêmio:
a) os colegiados escolares;
b) os comitês estaduais e do Distrito Federal;
c) o Comitê Nacional.

8.2 - Em cada Estado podem ser constituídos, como instâncias de avaliação, comitês regi-
onais, desde que atendam às recomendações do Comitê Estadual e às exigências deste regulamento.

9 - Colegiados escolares

9.1 - Para realizar a auto-avaliação, a escola mobiliza o seu Conselho Escolar ou órgão
equivalente, integrado por representantes de todos os segmentos da sua comunidade, de modo que
essa auto-avaliação seja realizada de forma abrangente, participativa e dinâmica.

9.2 - O colegiado, no contexto do PPPPPrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Referência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolar,
exerce as seguintes atribuições:

a)  realizar o processo de auto-avaliação no âmbito da unidade escolar;
b)  propor um plano de melhoria da gestão da escola, a partir da avaliação realizada;
c)   organizar a documentação necessária à apresentação da candidatura;
d)  encaminhar a candidatura da escola para o Comitê Regional ou Estadual; e
e)  anexar ajuda memória das atividades realizadas, com a assinatura dos representantes

do Colegiado Escolar, com indicação do segmento escolar representado.

10 - Comitês estaduais/Distrito Federal

10.1 - O Comitê Estadual/Distrito Federal é formado por, no mínimo, sete membros
representantes:

a) da Secretaria de Estado da Educação;
b) da seccional da Undime no Estado;
c) do escritório estadual da Unesco, quando houver;
d) da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE/Sindicato dos Pro-

fessores de cada Estado/Distrito Federal;
e) de universidades públicas;
f) da Rede Nacional de Referência em Gestão Educacional – Renageste estadual;
g) do Programa Estadual de Qualidade e Produtividade – PEQP, quando houver; e
h) de outras instituições ou entidades, a critério da unidade federada.

10.2 - Compete ao Comitê Estadual/Distrito Federal, em sua respectiva jurisdição:

a) definir os critérios e os processos de avaliação das escolas, em consonância com o
disposto neste Regulamento;

b) avaliar a documentação apresentada pelas escolas e selecionar as  finalistas;
c) realizar visitas de avaliação às escolas finalistas para verificação dos resultados apre-

sentados, identificação da consistência do plano de melhoria da escola e levantamento
de subsídios ao julgamento final;
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d) elaborar e assinar a ajuda-memória do processo de avaliação, contendo a indicação

das escolas-referência em Gestão Escolar, destacando a primeira escola que concorre-

rá ao diploma Destaque Brasil e aos demais prêmios nacionais;

e) elaborar feedback às escolas participantes, sobre os aspectos positivos e as limitações

eventuais apresentadas na descrição das escolas;

f) participar do intercâmbio e da disseminação das experiências bem-sucedidas no Estado.

11 - Comitês regionais

O Comitê Regional, facultativo nos estados e no Distrito Federal, constitui uma primeira

etapa da avaliação externa da escola. Sua composição e suas atribuições são definidas pelo Comitê

Estadual.

12 - Comitê Nacional

O Comitê Nacional é formado por dois representantes de cada uma das instituições pro-

motoras do Prêmio: Consed, Undime, Unesco e Fundação Roberto Marinho, competindo-lhe:

a) avaliar a implementação do Prêmio e propor alterações no processo, para a sua melhor

adequação aos objetivos;

b) definir o calendário anual do Prêmio;

c) coordenar e promover atividades de divulgação, seminários e reuniões técnicas sobre

o Prêmio;

d) promover o intercâmbio e a disseminação das experiências entre os estados;

e) referendar as escolas indicadas pelos comitês estaduais para receber o diploma Escola
Referência Nacional em Gestão;

f) realizar a avaliação nacional, para selecionar seis escolas entre as contempladas com o

diploma Escola Referência Nacional em Gestão indicadas pelas unidades federadas

para o Prêmio no âmbito nacional.

    Uma destas escolas será selecionada para receber o diploma Escola Referência Nacional
em Gestão – Destaque Brasil. Participam, dessa seleção, representantes de escolas e

profissionais de gestão convidados pela Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, para

procederem à escolha em evento realizado em estado que não os dos seis candidatos.

13 - Processos de avaliação

A avaliação, tanto no âmbito Regional, Estadual/Distrito Federal, como no Nacional, deve

orientar-se pela observação dos seguintes aspectos :

a) elevação nos índices de aproveitamento, aprovação, permanência e sucesso dos alu-

nos, e melhoria contínua da aprendizagem, tudo devidamente comprovado por gráfi-

cos e tabelas com a evolução dos dados nos últimos três anos e demonstração de

movimento contínuo para essa melhoria;
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b) esforço, criatividade e inovação da escola, na busca de superar-se continuamente,
mediante estratégias e alternativas diversificadas de gestão e de solução de proble-
mas; consistência e unidade de orientação nas ações e processos inovadores adotados
pela gestão escolar;

c) inserção da escola na comunidade e vice-versa, demonstrando  articulação, sensibili-
dade, abertura e adoção de medidas de integração e complementaridade;

d) práticas de gestão democrática na escola, com o funcionamento pleno da gestão
colegiada, envolvendo a participação dos pais, professores, demais profissionais e alu-
nos no processo de tomada de decisão;

e) capacidade de reflexão crítica sobre a prática da escola refletida na descrição analítica

apresentada e na organização dos documentos para o Prêmio;

f)  proposição clara de um plano de melhoria, baseado nas análises da auto-avaliação, a

fim de superar os desafios identificados e aprimorar os processos e seus resultados; e

g)  coerência e consistência das ações apresentadas, traduzindo unidade de princípios e

fundamentos, e sua relação com resultados de aprendizagem dos alunos.

14 - Calendário e prazos

O Prêmio segue o seguinte calendário e os seguintes prazos para a sua execução:

a) divulgação nacional, estadual e local: de 16 de fevereiro a 15 de maio/2009;

b) realização da auto-avaliação escolar e encaminhamento das candidaturas das escolas

aos comitês estaduais/regionais de avaliação: de 3 de março a 15 de maio/2009;

c) avaliação pelos comitês estaduais/regionais das candidaturas: de 18 maio a 7 de

agosto/2009;

d) encaminhamento pelos comitês estaduais à Secretaria Executiva do Consed da docu-

mentação da escola do Estado/Distrito Federal que melhor atende aos indicadores de

qualidade, bem como da ata final do processo de avaliação: até 10 de agosto/2009;

e) avaliação, pelo Comitê Nacional, das escolas indicadas pelos comitês estaduais para a

escolha das seis finalistas ao Prêmio Destaque Brasil: de 12 a 22 de agosto/2009;

f)  escolha pelo Canal Futura, da Escola Referência Nacional em Gestão Escolar – Desta-
que Brasil: de 25 de agosto a 14 de novembro/2009;

g) cerimônia nacional de premiação e disseminação das experiências: novembro/2009

(data a ser confirmada);

h) viagem de intercâmbio no Brasil e/ou Exterior: novembro (data a ser confirmada);

i) cerimônias estaduais/Distrito Federal: a critério das secretarias estaduais de Educação.

15 - Considerações gerais

15.1 - As escolas que concorrem ao Prêmio aceitam o estabelecido neste regulamento e

concordam, implicitamente, com a divulgação dos resultados e dos relatos pertinentes à sua experiência.

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Nacional, ouvidos os respectivos

comitês estaduais.
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III Orientações para a Auto-Avaliação

A avaliação feita pelas escolas sobre o seu trabalho é o ponto de partida do processo de

seleção para o PPPPPrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Rrêmio Nacional de Referência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolareferência em Gestão Escolar.
A estratégia de auto-avaliação foi priorizada por constituir uma oportunidade de reflexão,

aprendizado e crescimento para a comunidade escolar. O valor pedagógico desse processo é proporci-

onal ao empenho da escola e à participação de todos os segmentos da comunidade escolar, tornando-o

mais democrático, representativo e comprometido com a melhoria da gestão e qualidade do ensino.

Para melhores resultados na realização da auto-avaliação pelo colegiado escolar, são

apresentados, a seguir, certas considerações e procedimentos, como referência para a apresentação

da candidatura da escola ao Prêmio.

1 – Etapa Preliminar

Ao receber o Manual de Orientações, a direção da escola deverá consultar o colegiado

escolar, para definir o modo de condução do seu processo de auto-avaliação.

2 – Etapas do Processo de Auto-Avaliação

a) Organizar o colegiado responsável pela auto-avaliação e estabelecer o entendimento

claro dos objetivos do processo de melhoria da escola. Identificar experiências anteriores da escola,

suas possíveis limitações e formas para superá-las nesse novo estágio;

b) Ler atentamente o regulamento e as orientações do Prêmio. Caso haja dúvidas após o

estudo do Manual, elas devem ser registradas, para buscar posterior esclarecimento. Neste caso,

deve-se entrar em contato com o coordenador estadual do Prêmio, na Secretaria de Educação ou com

o representante estadual da Undime, conforme o caso;

c) Entendidas as orientações do Manual, analisar com atenção o Instrumento de Auto-avali-

ação, de modo a compreender o significado de suas dimensões e respectivos indicadores de qualidade,

tanto em seu conjunto, como nos diferentes aspectos a partir dos quais a escola será auto-avaliada;
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d) estabelecer as marcações nos quadros relativos às cinco dimensões da gestão demo-

crática solicitadas:

1) Gestão de resultados educacionais.

2) Gestão participativa.

3) Gestão pedagógica.

4) Gestão de pessoas.

5) Gestão de serviços.

Fazê-lo de maneira criteriosa, distinguindo os diferentes níveis de atendimento pela es-

cola, mediante a marcação na coluna apropriada ao nível que mais se aproxima da situação observa-

da. É importante identificaridentificaridentificaridentificaridentificar, nesse processo, os avanços promovidos no ano de 2008os avanços promovidos no ano de 2008os avanços promovidos no ano de 2008os avanços promovidos no ano de 2008os avanços promovidos no ano de 2008 em relação aos

anos anteriores, e os aspectos que demandem superação, de modo a elaborar o plano de melhoria deelaborar o plano de melhoria deelaborar o plano de melhoria deelaborar o plano de melhoria deelaborar o plano de melhoria de

gestão da escolagestão da escolagestão da escolagestão da escolagestão da escola.

3 – Indicar as ações, práticas e processos que evidenciem
o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.

a) Após responder ao Instrumento de Auto-avaliação, apresentar, para cada dimensão e

indicador de qualidade, de forma sintética, os processos,  práticas e ações que os comprovem, conforme

as marcações feitas. Como alguns processos e práticas podem corresponder a mais de um indicador,

dada a sua dinâmica e abrangência, é possível que enfoquem mais de uma dimensão. Por exemplo, uma

ação pode, ao mesmo tempo, ter caráter pedagógico (gestão pedagógica), ser realizada de forma

participativa com pais e professores (gestão participativa) e promover o desenvolvimento de equipe

(gestão de pessoas). Nesse caso, registra-se a ação/ experiência no indicador em que os resultados

tenham sido mais fortes e evidentes. Para decidir a respeito de qual dimensão ou indicador a experiên-

cia melhor atende, considere o critério de ênfase de acordo com os resultados pretendidos e obtidos.

b) Descrever as evidências e organizar os documentos comprobatórios do atendimento

de cada um dos indicadores, interpretando-os e analisando-os de modo a destacar o que represen-

tam e o que pretendem demonstrar. Documentos e fotos anexados sem essa interpretação e análise

deixam de revelar o esforço de avaliação e interpretação pela escola.

4 – Preparação da candidatura ao prêmio e organização
dos documentos

a) Elaborar uma justificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Pjustificativa da candidatura ao Prêmiorêmiorêmiorêmiorêmio, de cinco a seis páginas, descre-

vendo as etapas mais importantes que orientam e caracterizam os processos diferenciados de gestão

da escola. É fundamental que essa justificativa seja organizada por itens, contendo os seguintes

aspectos:

 - apresentação da escola, revelando as suas características principais como organização

social e sua identidade educacional;

 - descrição da forma como as linhas básicas do projeto pedagógico da escola são

implementadas;

 - descrição analítica e interpretação dos principais processos de gestão, seus desafios e

sua relação com os resultados de aprendizagem dos alunos;

 -  indicação dos principais aspectos que tornam a escola eficaz;
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 - destaque da evolução do rendimento escolar dos alunos nos últimos três anos, utilizando
tabelas e/ou gráficos, e dos esforços promovidos para a sua melhoria. Se for o caso,
explicitar porque os índices de desempenho dos alunos permaneceram os mesmos.

b)  Elaborar o plano de ação para a melhoria da escola e sua gestãoplano de ação para a melhoria da escola e sua gestãoplano de ação para a melhoria da escola e sua gestãoplano de ação para a melhoria da escola e sua gestãoplano de ação para a melhoria da escola e sua gestão, a partir da identifi-
cação na avaliação realizada, de aspectos que demandem atuação diferenciada e especial, para sua
modificação e aprimoramento. Seguir as seguintes orientações:

- identificação do planodo planodo planodo planodo plano;
- análise dos aspectos que demandam atenção especial;
- objetivos e metas propostos (é fundamental que eles se refiram diretamente às ques-

tões avaliadas);
- descrição de ações com identificação de responsáveis, cronograma e previsão do tempo

necessário para a sua implementação;
- proposta de acompanhamento e avaliação do processo.

c) Organizar os documentos necessários à apresentação da candidatura e conferi-los de
modo que sejam apresentados na ordem das dimensões e indicadores do Instrumento de Auto-
avaliação, devidamente numerados e claramente identificados.

d) Conferir todo o conjunto da documentação, não esquecendo da Justificativa e do Plano
de Ação para a Melhoria.

e) Organizar toda a documentação, de acordo com a ordem indicada no item 6.3 do
Regulamento. Preparar a folha de rosto, o sumário e providenciar a encadernação em um único
volume. FFFFFazer encaderazer encaderazer encaderazer encaderazer encadernação simplesnação simplesnação simplesnação simplesnação simples, sem qualquer sofisticação, lembrando que o objetivo é a orga-
nização e não a aparência.

f) A folha de rosto do documento de apresentação da candidatura deve registrar o nome
do prêmio, o ano referência da avaliação, o nome completo da escola, a cidade, o município e a
unidade federada.

g) O documento deve ser apresentado em folha de papel sulfite forpapel sulfite forpapel sulfite forpapel sulfite forpapel sulfite formato A4 (não usarmato A4 (não usarmato A4 (não usarmato A4 (não usarmato A4 (não usar
papel couché, vergé, linho ou outro)papel couché, vergé, linho ou outro)papel couché, vergé, linho ou outro)papel couché, vergé, linho ou outro)papel couché, vergé, linho ou outro), com textos digitados em letra tipo Arial, tamanho 12, espaço 1,
margem direita de 2 cm e esquerda de 3 cm, com o número máximo de 110  páginas.

h) O documento digitalizado deve ser encaminhado à Coordenação Estadual do Prêmio
também por meio eletrônico (CD ou disquete).

i) Seqüência dos documentos para a montagem de apresentação da candidatura:

- Folha de rosto
- Sumário
- Cadastro da Escola
- Justificativa de candidatura
- Fichas de auto-avaliação de cada dimensão de gestão, seguidas cada uma delas da

descrição e comprovação das evidências, na ordem da apresentação das dimensões e
dos indicadores de avaliação apresentados no instrumento.

- Plano de ação para a melhoria da escola
- Ajuda memória do processo de auto-avaliação da escola.
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j) Deve-se observar que os documentos escaneados sejam totalmente legíveis.

l) A impressão do documento pode ser feita na frente e verso das folhas.

m) Encaminhar todo o material ao Comitê Estadual  (ou Regional se for o caso), conforme

as orientações da Coordenação do Prêmio de sua unidade federada.

n) Não anexar nenhum outro material, além do solicitado.

5 – Sugestões para a próxima edição do prêmio

Se a comunidade escolar julgar necessário apresentar sugestões para a próxima edição

do Prêmio, a fim de aperfeiçoar esse mecanismo para melhor reconhecer os esforços desenvolvidos

em gestão escolar, pode utilizar uma folha à parte e anexá-la à documentação da escola ou enviá-la

para os endereços eletrônicos: consed@consed.org.br ou pelo fax: (61) 2195-8650.



 Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar | Ano-Base 2008 | Manual de Orientações  19

IV Cadastro da Escola
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V Instrumento de Auto-Avaliação

Gestão de Resultados Educacionais

Abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de desempenho

da escola – rendimento, freqüência e proficiência dos alunos. Destacam-se como indicadores de

gestão de resultados: a avaliação e melhoria contínua do projeto pedagógico da escola; a análise,

divulgação e utilização dos resultados alcançados; a identificação dos níveis de satisfação da comuni-

dade escolar, com o trabalho da sua gestão; e transparência de resultados.

Indicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: Descrever, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, de for, de for, de for, de for, de forma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,

práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um destes indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um destes indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um destes indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um destes indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um destes indicadores de qualidade.

Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.
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Gestão Participativa

Abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão democrática do

ensino público. São destacados como indicadores de qualidade: o planejamento e a avaliação do

projeto pedagógico e dos planos de ação da escola, de forma participativa; a atuação de órgãos

colegiados – conselhos escolares, APMs, grêmios estudantis e outros; o estabelecimento de articula-

ções e parcerias; e a utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar.

Indicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: Descrever, de for, de for, de for, de for, de forma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,ma analítica e comentada, as ações,

práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.práticas e processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade.

Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.Apresentar as evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.
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Gestão Pedagógica

Abrange processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico, orientados diretamente

para assegurar o sucesso da aprendizagem dos alunos, em consonância com o projeto pedagógico da

escola. Destacam-se como indicadores de qualidade: a atualização periódica da proposta curricular;

o monitoramento da aprendizagem dos alunos; o desenvolvimento da inovação pedagógica; as polí-

ticas de inclusão com eqüidade; o planejamento da prática pedagógica; e a organização do espaço e

tempo escolares.

Indicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: Descrever, de for, de for, de for, de for, de forma analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas e

processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar as

evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.
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Gestão de Pessoas

Abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e compromisso das

pessoas (professores e demais profissionais, pais e alunos) com o projeto pedagógico da escola. São

considerados indicadores de qualidade: a integração entre profissionais da escola, pais e alunos; o

desenvolvimento profissional contínuo; o clima organizacional; a avaliação do desempenho; a obser-

vância dos direitos e deveres; e a valorização e o reconhecimento do trabalho escolar.

Indicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: Descrever, de for, de for, de for, de for, de forma analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas e

processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar as

evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.
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Gestão de Serviços e Recursos

Abrange processos e práticas eficientes e eficazes de gestão dos serviços de apoio, re-

cursos físicos e financeiros. Destacam-se como indicadores de qualidade: a organização dos registros

escolares; a utilização adequada das instalações e equipamentos; a preservação do patrimônio esco-

lar; a interação escola/comunidade e a captação e aplicação de recursos didáticos e financeiros.

Indicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: DescreverIndicação das evidências: Descrever, de for, de for, de for, de for, de forma analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas ema analítica e crítica, as ações, práticas e

processos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar asprocessos que evidenciem o atendimento a cada um dos indicadores de qualidade. Apresentar as

evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.evidências nas páginas subseqüentes a cada ficha das dimensões de avaliação.
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Anexo • Glossário de Termos

Ajuda memória
Documento descritivo dos processos, conteúdos e decisões tomadas na realização de

reuniões e atividades, com o objetivo de garantir o seu registro e posterior análise e acompanha-
mento. A ajuda memória é um importante instrumento de gestão.

Avaliação
Processo de julgar a medida ou a propriedade, adequação e correção de uma atividade

realizada e resultado obtido, face a um critério preestabelecido.

Colegiado de auto-avaliação
Grupo organizado para realizar, de forma participativa, a avaliação da escola e sua ges-

tão e traçar o plano de melhoria correspondente às limitações identificadas, constituído por gestores,
professores, funcionários, alunos e pais de alunos.

Critério
Definição de um padrão de desempenho ou resultado, utilizado para julgamento da ade-

quação de uma ação.

Cultura organizacional da escola
Modo de ser e de fazer da escola, caracterizado por sistema de valores, ideais traduzidos

por formas comumente aceitas de interação, relacionamentos típicos e práticas convencionais.

Descrição analítica
Descrição objetiva de aspectos e fatos que compõem um episódio, processo ou circuns-

tância, de modo a se poder compreender as suas características, constituição e significado.

Distorção idade-série
Defasagem de escolaridade do aluno identificada pela idade em dois ou mais anos acima

da recomendada para freqüentar a série em que está matriculado.

Eficácia
Grau em que uma ação alcança o resultado final proposto. Efeito das atividades e resul-

tados finais, expressos por benefícios em relação aos objetivos.
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Eficiência

Atuação em acordo com o planejado e uso econômico de recursos e tempo.

Eqüidade

Princípio de atendimento diferenciado a pessoas ou grupo de pessoas, em acordo com

suas necessidades, tendo em vista  suas diferentes necessidades, resultantes de diferenças sócio-

culturais, físicas, cognitivas e emocionais.

Evidência

Demonstração objetiva e clara de fatos, dados e situações, reveladores de um conheci-

mento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua veracidade.

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em

exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino

(5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio) – com informações sobre rendimento

escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). É uma combinação entre fluxÉ uma combinação entre fluxÉ uma combinação entre fluxÉ uma combinação entre fluxÉ uma combinação entre fluxooooo

e aprendizageme aprendizageme aprendizageme aprendizageme aprendizagem, que vai expressar em valores de 0 a 10, a situação do ensino no país.

Inclusão

Princípio e ações educacionais que traduzem valores e atitudes de acolhimento e atenção

a diferenças sociais, étnicas, religiosas, físicas, cognitivas e comportamentais de alunos, nas ativida-

des regulares da escola.

Proficiência

Demonstração de competência na execução de ações pela promoção de resultados positivos.

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica

Exame realizado pelo INEP/ MEC para avaliar estudantes de escolas urbanas e rurais, de

forma amostral, com resultados disponíveis em esfera nacional, regional e por unidade da Federação,

para as séries e disciplinas avaliadas, sem detalhamento para municípios ou unidades de ensino. É

composto por dois processos: A Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional

do Rendimento Escolar (Anresc).
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Anexo • Coordenadores do Prêmio

Coordenadora Nacional do PCoordenadora Nacional do PCoordenadora Nacional do PCoordenadora Nacional do PCoordenadora Nacional do Prêmio de Gestão Escolarrêmio de Gestão Escolarrêmio de Gestão Escolarrêmio de Gestão Escolarrêmio de Gestão Escolar
Heloisa LHeloisa LHeloisa LHeloisa LHeloisa Luckuckuckuckuck
Fone: (41) 3340-1545
E-mail: hluck@pr.gov.br

AAAAACCCCC - Jean Mauro de Abreu Morais- Jean Mauro de Abreu Morais- Jean Mauro de Abreu Morais- Jean Mauro de Abreu Morais- Jean Mauro de Abreu Morais
Setor de Gestão Escolar
Secretaria de Estado da Educação do Acre
Rua Rio Grande do Sul, 1907- Aeroporto Velho
CEP: 69903-420 - Rio Branco-AC
Fone: (68) 3213-2392 (secretária-Isla)
Fax: (68) 3223-3588 - 3223-5936
E-mail: políticas.educacao@ac.gov.br /
Jean.morais@ac.gov.br

ALALALALAL - R- R- R- R- Rossane Rossane Rossane Rossane Rossane Romy Galvão Pinheiroomy Galvão Pinheiroomy Galvão Pinheiroomy Galvão Pinheiroomy Galvão Pinheiro
Gerência de Avaliação de Unidade Escolar - GAUE
Superintendência de Gestão do Sistema Educacional-
SUGESE - Sala 46
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas
Rua Barão de Alagoas, 141 - Centro
CEP: 57020-210 - Maceió-AL
Fone: (82) 3315-1260 - Fone/fax: 3326-6398
E-mail: rossaneromy@yahoo.com.br

AM - Darci Dias de OliveiraAM - Darci Dias de OliveiraAM - Darci Dias de OliveiraAM - Darci Dias de OliveiraAM - Darci Dias de Oliveira
Assessora Técnica - Gerência de Monitoramento em
Gestão Escolar e Coord. Prêmio
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino
do Amazonas
Av. Perimetral D, 1984, Japiim II Centro
CEP. 69.076-830 -Manaus-AM
TEL. (92) 3614-2256 - Fax: 3237-8310
E-mail: darcid@globo.com ou
darcioliveira@seduc.am.gov.br

APAPAPAPAP - Carlos Alberto Brito Borges- Carlos Alberto Brito Borges- Carlos Alberto Brito Borges- Carlos Alberto Brito Borges- Carlos Alberto Brito Borges
Responsável do GAE I
Secretaria de Estado da Educação do Amapá
Av. FAB, 96 - Centro
CEP: 68906-006 - Macapá-AP
Fone: (96) 3212-5154
carlostumucumaque@bol.com.br

BABABABABA - T- T- T- T- Telma Maria Rivas Holtmannelma Maria Rivas Holtmannelma Maria Rivas Holtmannelma Maria Rivas Holtmannelma Maria Rivas Holtmann
Secretaria de Estado da Educação da Bahia
Centro Administrativo da Bahia
6ª Avenida, 600-3º andar -sala 311
CEP: 41750-300 - Salvador-BA
Fone: (71) 3115-1350
Fax: 3115-9077
E-mail: tmholtmann@sec.ba.gov.br

CECECECECE - Ana Maria  Garcia F- Ana Maria  Garcia F- Ana Maria  Garcia F- Ana Maria  Garcia F- Ana Maria  Garcia Ferererererreirareirareirareirareira
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n. Cambeba
CEP: 60.839-900 - Fortaleza-Ce
Fone: (85) 3101-3933 - 3924/3924 - Fax: (85) 3101-3929
E-mail:anagf@seduc.ce.gov.br

DFDFDFDFDF - Maria Jeanette P- Maria Jeanette P- Maria Jeanette P- Maria Jeanette P- Maria Jeanette Pereira de Amorim Martinsereira de Amorim Martinsereira de Amorim Martinsereira de Amorim Martinsereira de Amorim Martins
Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal
EAPE SGAS Quadra 907 Conj. A
CEP: 70390-070 - Brasília-DF
Fone: (61) 3901-2378 - 3901-2379
Fax: 3901-3262
E-mail: neav.eape@gmail.com

ESESESESES - P- P- P- P- Patrícia Vatrícia Vatrícia Vatrícia Vatrícia Vieira Lopes Galinaieira Lopes Galinaieira Lopes Galinaieira Lopes Galinaieira Lopes Galina
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo
Av. César Hilal, 1111 - Sala 316 - Sonia Lúcia
CEP: 29056-085 - Vitória-ES
Fone: (27) 3137-3612 - 3137-4339
Fax: (27) 3137-3612
E-mail: pvlgallina@seduc.es.gov.br ou
patriciavlg@ig.com.br ou patrícia-vlopes@hotmail.com

GOGOGOGOGO - Edvânia Braz T- Edvânia Braz T- Edvânia Braz T- Edvânia Braz T- Edvânia Braz Teixeixeixeixeixeira Reira Reira Reira Reira Rodriguesodriguesodriguesodriguesodrigues
Superintendente de Desenvolv. e Avaliação
Secretaria de Estado da Educação de Goiás
Av. Anhanguera , 7171 - Setor Oeste
CEP: 74110-010 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3201-3077
Fax: 3201-3077
E-mail: edvania.rodrigues@see.go.gov.br

MAMAMAMAMA - R- R- R- R- Rosângela Mendes Costaosângela Mendes Costaosângela Mendes Costaosângela Mendes Costaosângela Mendes Costa
Superintendente de Gestão Educacional
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão
Rua Virgílio Domingues, 741 - São Francisco
CEP: 65076-340 - São Luis-MA
Fone/fax: (98) 3218-2363 - 3218-2366
E-mail: rsangelacostacosta@ig.com.br ou
rosangela.rm@gmail.com

MT - Catarina de ArMT - Catarina de ArMT - Catarina de ArMT - Catarina de ArMT - Catarina de Arrrrrruda Cortezuda Cortezuda Cortezuda Cortezuda Cortez
Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso
Travessa  B, S/N - Centro Político Administrativo
CEP: 78050-970 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3613-6431
E-mail: catarina.cortez@seduc.mt.gov.br

MSMSMSMSMS - P- P- P- P- Paulo Antonio Castaldeliaulo Antonio Castaldeliaulo Antonio Castaldeliaulo Antonio Castaldeliaulo Antonio Castaldeli
Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul
Parque dos Poderes - Bloco V
CEP: 79031-902 - Campo Grande-MS
Fone: (67) 3318-2308, 3365-8965
Fax: (67) 3318-2380
E-mail: pcastaldili@sed.ms.gov.br

MGMGMGMGMG - Éder Quintão T- Éder Quintão T- Éder Quintão T- Éder Quintão T- Éder Quintão Torororororresresresresres
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Av. Amazonas, 5855 - Bloco C - Sala 5 - Gameleira
CEP: 30510-000 - Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 3379-8477 - Fax: (31) 3379-8649
E-mail: dcge.colegiado@educacao.mg.gov.br
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PPPPPAAAAA - Edilena Lourdes Bar- Edilena Lourdes Bar- Edilena Lourdes Bar- Edilena Lourdes Bar- Edilena Lourdes Barros da Silvaros da Silvaros da Silvaros da Silvaros da Silva
Secretaria Executiva da Educação do Estado do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, Km 10 - Icoaraci
CEP: 66820-000 - Belém-PA
Fone: (91) 3211-5036 - 3211-5088
Fax: (91) 3211-5088
E-mail: edilena@seduc.pa.gov.br

PRPRPRPRPR - Alayde Maria Pinto Digiovani- Alayde Maria Pinto Digiovani- Alayde Maria Pinto Digiovani- Alayde Maria Pinto Digiovani- Alayde Maria Pinto Digiovani
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Av. Água Verde, 2140 - Sala 19 - Vila Izabel
CEP: 80240-900 - Curitiba-PR
Fone: (41) 3340-1705 - 3340-1786
E-mail: alaydem@pr.gov.br ou alaydem@seed.pr.gov.br
ou arlenen@pr.gov.br ou katya@pr.gov.br

PBPBPBPBPB - T- T- T- T- Terezinha Ferezinha Ferezinha Ferezinha Ferezinha Figueiredo Santosigueiredo Santosigueiredo Santosigueiredo Santosigueiredo Santos
Secretaria de Estado da Educação da Paraíba
Av. João da Mata, s/nº - Centro Administrativo
Bloco I - 6º andar - Bairro Jaguaribe
CEP: 58019-900 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3218-4887
Fax: (83) 3218-4082 ou 3218-4030
E-mail: terezinhasa@dec.pb.gov.br ou
terezafigueiredo@hotmail.com

PEPEPEPEPE - José Amaro Barbosa da Silva - (Gerente)- José Amaro Barbosa da Silva - (Gerente)- José Amaro Barbosa da Silva - (Gerente)- José Amaro Barbosa da Silva - (Gerente)- José Amaro Barbosa da Silva - (Gerente)
Gerência de Gestão Pedagógica da Rede Escolar
Secretaria de Estado da Educação de Pernambuco
Rua Siqueira Campos, 304, 1º andar - Santo Antônio
Recife-PE - CEP 50.010-010
Fone: (81) 3182-2225 - 3182-2268
Fax: (81) 2122-6248
E-mail: ddee@educacao.pe.gov.br

PIPIPIPIPI - Lúcia da Costa Oliveira- Lúcia da Costa Oliveira- Lúcia da Costa Oliveira- Lúcia da Costa Oliveira- Lúcia da Costa Oliveira
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Piauí
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco D e
F - Bairro São Pedro
CEP: 64018-200 - Teresina-PI
Fone: (86) 3216-3290
Fax: (86) 3216-3250 - 3216-3203

RNRNRNRNRN - Edmilson Simplício Araújo- Edmilson Simplício Araújo- Edmilson Simplício Araújo- Edmilson Simplício Araújo- Edmilson Simplício Araújo
Subcoordenadoria de Avaliação Educacional-SUAVE/SECD
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Rio
Grande do Norte
BR 101 - Centro Administrativo da Lagoa Nova - BL. I
2º andar
CEP: 59064-901 - Natal-RN
Gab: (84)3232-1373 - 3232-1374 - 36054974- 3605-9460
FAX: (84) 3232-1357
E-mail: edmilsons@hotmail.com ou
edmilsonsimplicio@rn.gov.br ou ed-simplicio@ig.com.br

RSRSRSRSRS - Riviane Bühler da R- Riviane Bühler da R- Riviane Bühler da R- Riviane Bühler da R- Riviane Bühler da Rosaosaosaosaosa
Coord. da Divisão de Gestão Escolar
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Plataforma
CEP: 90119-900 - Porto Alegre-RS
Fone: (51) 3288-4773
Fax: (51) 3288-4774 - 3288-4770
E-mail: divisao-gestao@seduc.rs.gov.br ou
riviane-rosa@seduc.rs.gov.br

RJRJRJRJRJ - Ângela Maria Gonçalves- Ângela Maria Gonçalves- Ângela Maria Gonçalves- Ângela Maria Gonçalves- Ângela Maria Gonçalves
Subsecretaria de Gestão da Educação
Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro
Rua da Ajuda nº 5 - 28º andar - Centro/Castelo
CEP: 20040-000 - Rio de Janeiro-RJ
Fones: (21) 2299-3684
Fax: 2299-3644
E-mail: qualidadegestaorj@gmail.com ou
qualidadegestao@ig.com.br

RORORORORO - R- R- R- R- Rosilda Shocknessosilda Shocknessosilda Shocknessosilda Shocknessosilda Shockness
Secretaria de Estado da Educação
Rua General Osório, nº 81 - Centro - Entre Ruas 7
de Setembro e Almirante Barroso
CEP: 78916-210 - Porto Velho-RO
Fone: (69) 3216-5316 - 3216-5332
Fax: 3216-5318
E-mail: rosildashockness@hotmail.com

RRRRRRRRRR - L- L- L- L- Luiza Américo Vuiza Américo Vuiza Américo Vuiza Américo Vuiza Américo Valentin Monteiroalentin Monteiroalentin Monteiroalentin Monteiroalentin Monteiro
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto de
Roraima
Praça do Centro Cívico, 471 - Centro
CEP: 69301-380 - Boa Vista-RR
Fone: (95) 2121-9776
Fax: 3624-1170
E-mail: luiza.v.monteiro@bol.com.br ou
monteiroluizarr@yahoo.com.br

SSSSSCCCCC - R- R- R- R- Renato Kenato Kenato Kenato Kenato Kock Nunesock Nunesock Nunesock Nunesock Nunes
Secretaria de Estado da Educação e Inovação de Santa
Catarina
Rua Antônio Luz, 111 - 10º andar - Sala 501 - Centro
CEP: 88010-410 - Florianópolis-SC
Fone: (48) 3221-6234
Fax: (48) 3221-6075
E-mail: dieb@sed.sc.gov.br ou
renatoknunes@sed.sc.gov.br

SPSPSPSPSP - Laura Oliveira Bandoni- Laura Oliveira Bandoni- Laura Oliveira Bandoni- Laura Oliveira Bandoni- Laura Oliveira Bandoni
Coord.de Estudos e Normas Pedagógicas-CENP
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
Praça da República, 53
CEP: 01045-903 - São Paulo-SP
Fone: (11) 3218-2049
Fax: 3237-2115 Ramal 216
E-mail: celiaviam@uol.com.br

SE - Jorge Costa CrSE - Jorge Costa CrSE - Jorge Costa CrSE - Jorge Costa CrSE - Jorge Costa Cruz Júnioruz Júnioruz Júnioruz Júnioruz Júnior
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Estado da Educação do Desporto e do Lazer
de Sergipe
Rua Dom José Thomaz, 75 - Bairro São José
CEP: 49015-090 - Aracaju-SE
Fone/Fax: (79) 3179-8890
E-mail: jorgej@seed.se.gov.br

TO - ATO - ATO - ATO - ATO - Auriene Maria Alves de Oliveira Costauriene Maria Alves de Oliveira Costauriene Maria Alves de Oliveira Costauriene Maria Alves de Oliveira Costauriene Maria Alves de Oliveira Costa
Secretaria de Estado da Educação e Cultura de Tocantins
Esplanada das Secretarias - Praça dos Girassóis s/n -
Centro
CEP: 77.003-900 - Palmas-TO
Fone: (63) 3218-1444 - 3218-1435 - 3218-1439
Tel./Fax: 3218-6145
E-mail: aurienema@seduc.to.gov.br ou
gestaoeducacional@seduc.to.gov.br


