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1. Justificativa

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ao assumir o compromisso de assegurar
a todos os estudantes o direito à educação pública de qualidade social vem desenvolvendo um
conjunto de ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino na rede pública, de forma a
garantir o acesso, a permanência e a terminalidade nos níveis e modalidades de ensino que
atende, aos que neles ingressem, com resultados bem sucedidos.
Entre as ações desenvolvidas é possível destacar investimentos: na formação,
qualificação e valorização dos profissionais de educação, formação continuada nas diversas
áreas do conhecimento; na revisão e reorganização do currículo escolar e nos processos
avaliativos de aprendizagem; na melhoria da rede escolar em termos de infraestrutura e da
gestão; na garantia de materiais didáticos para apoio aos estudantes e docentes.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura compreende que são
diferentes fatores que interferem e influenciam nos processos de ensino e de aprendizagem
dos/as estudantes e, portanto, devem ser tratados em conjunto na implementação das políticas
educacionais.
Com esses esforços esperamos melhorar os resultados da Educação Básica no
Município de Cocalzinho de Goiás, elevar o aproveitamento dos estudantes e os índices
educacionais.
Sabemos que a escola tem o papel social de promover todas as formas de ensino para
que o estudante desenvolva aprendizagens bem-sucedidas, e o docente desempenhe papel
primordial como mediador no processo de construção do conhecimento junto ao estudante.
No entanto, considerando a complexidade desse processo, temos clareza de que os
resultados em um grupo de estudantes não são homogêneos. Essa realidade requer trabalhos e
atendimentos pedagógicos específicos aos que apresentam dificuldades, de modo a possibilitar
o aperfeiçoamento do desempenho escolar, logo, há estudantes que necessitam de mais tempo
ou de outras formas e metodologias para aprender.
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É com essa compreensão que a Secretaria de Municipal de Educação e Cultura elaborou
o Projeto: Premiação Escola Destaque IDEB/2019, em consonância com a LDB- 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece como dever do Estado garantir padrões
mínimos de qualidade do ensino e a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, para casos de baixo rendimento escolar, como política educacional.
Nessa direção, o referido projeto objetiva assegurar e ampliar as aprendizagens relativas
aos conteúdos curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, na interrelação com as outras
áreas de conhecimento, considerando que esses componentes são estruturadores para o
desenvolvimento dos demais conteúdos.
O referido Projeto visa atender aos estudantes do 5º ano e 9º ano do Ensino
Fundamental das escolas municipais. Serão desenvolvidas ações de ensino, em horários
regulares e/ou em horários complementares, de forma concomitante aos estudos realizados no
cotidiano da escola.
Além de desenvolver uma ação direta com os estudantes, o Projeto busca dialogar com
outras ações que estão em curso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com foco na
aprendizagem e melhoria dos resultados do IDEB 2019. Como ponto culminante esse projeto
pretende premiar as escolas com maior crescimento nos resultados do IDEB no ano de 2019.
A denominação Premiação Escola Destaque IDEB/2019 reflete a compreensão de que
os conhecimentos são apreendidos em processos contínuos, sistemáticos e de forma orgânica. E
a cada nova oportunidade que a escola oferece, o docente e o estudante ampliam e fortalecem
conhecimentos em uma relação dialética e dialógica dos atores nele envolvidos. A premiação se
justifica no âmbito do retorno desse investimento, por deliberação dos Conselhos Escolares
próprios, em ações educativas e aquisição de material didático-pedagógico com o objetivo de
fortalecer a prática educativa.
O caminho para a elevação desse índice será por meio de novas oportunidades de
aprendizagens e consolidação dos conhecimentos, nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática para os 5º / 9º anos, e com estruturação da área de Ciências Humanas e da Natureza
para o 9º ano do Ensino Fundamental em consonância com a Matriz de habilidades da Base
Nacional Comum Curricular, haja vista que foi escolhida, em caráter amostral, a Escola
Municipal Alto da Boa Vista para aplicação dos testes dessa área de conhecimento no
SAEB/2019.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo geral
Premiar as escolas municipais comprometidas em aprimorar o processo ensino
aprendizagem em Cocalzinho de Goiás, que apresentarem melhoria através do resultado do
IDEB / 2019.

2.1. Objetivos específicos
• Aperfeiçoar o desempenho educacional no município, através de processos de formação
continuada de professores e demais educadores;
• Estimular a permanência com qualidade do estudante na escola, reduzindo a evasão e
repetência.
• Avaliar sistematicamente o desempenho escolar dos estudantes e os resultados do Projeto no
âmbito das Unidades Escolares, buscando as intervenções necessárias.
• Premiar as escolas que apresentarem maior crescimento nos resultados do IDEB no ano de
2019 em relação aos resultados do IDEB no ano de 2017, em reconhecimento à importância
do estabelecimento de metas e o trabalho em equipe;
• Dar visibilidade às unidades escolares que se destacaram, incentivando o comprometimento
na melhoria contínua do processo pedagógico desenvolvido;
• Estimular a participação e envolvimento dos segmentos escolares, incentivando o trabalho
em equipe nas escolas e compromisso com uma educação de qualidade.

3. Desenvolvimento
A “Premiação Escola Destaque IDEB/2019” terá o seguinte aporte financeiro por turma:
I - Prêmio Escola Destaque IDEB/2019- Anos Iniciais - 5º ano:
a) 1º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b) 2º lugar - R$ 1.000,00 (hum mil reais);
b) 3º lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais);
II - Prêmio Escola Destaque IDEB/2019 - Anos Finais - 9º ano:
a) 1º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b) 2º lugar - R$ 1000,00 (hum mil reais);
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Serão premiadas as escolas que obtiverem o maior índice de crescimento no IDEB. Em
caso de empate, haverá pagamento integral a título de premiação para cada unidade.

4. Metas
O Projeto prevê o atendimento de 100% das turmas de 5º anos e 9º anos das escolas da
rede municipal nas séries/anos previstos no Projeto, tomando como base o Censo escolar /2019
e o resultado aferido no quantitativo de alunos atendidos em cada Unidade Escolar, verificado
no SIGE (Sistema de Gestão Escolar) para definição da população alvo dos testes do
SAEB/2019.

4.1. A Meta da Premiação Escola Destaque IDEB/2019
A “Premiação Escola Destaque / IDEB 2019" abrange exclusivamente as escolas da
Rede Municipal de Ensino de Cocalzinho de Goiás concorrendo:
1. Escola Municipal Alto da Boa Vista;
2. Escola Municipal Maria do Carmo Guirra;
3. Escola Municipal Modelo;
4. Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima e
5. Escola Municipal Santa Felicidade

5. Período de realização do Projeto
Início: setembro de 2019
Término: novembro de 2019

6. Conteúdos de aprendizagens
A “Premiação Escola Destaque IDEB/2019” apresenta também uma ação de
intensificação denominada “FOCO NA APRENDIZAGEM” a qual toma como base os
conteúdos curriculares de Língua Portuguesa e Matemática prescritos nos documentos:
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Ensino Fundamental e Médio), Diretrizes
Curriculares Nacionais – DCN (Ensino Fundamental), Base Nacional Curricular Comum –
BNCC)
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A ação será organizada por meio de listas de exercícios e simulados a serem aplicados,
semanalmente a partir de setembro até a primeira quinzena de outubro com o intuito de
preparar e aperfeiçoar os aprendizados dos alunos para a avaliação do SAEB/2019. Essa ação
conta com a parceria da SEDUC/GO (Secretaria de Estado da Educação)
Os conteúdos correspondentes aos descritores do SAEB/2019 em que os estudantes
apresentarem maiores dificuldades de aprendizagem, nos anos/séries previstos neste Projeto,
serão balizadores para as intervenções pedagógicas e devem dialogar com as demais áreas do
currículo, de forma interdisciplinar, utilizando as diferentes linguagens que aproximem à
realidade dos estudantes à cultura local e global.

7. Procedimentos metodológicos
As dinâmicas de sala de aula devem possibilitar ao estudante construir o seu próprio
conhecimento, através da problematização de situações didáticas que estimulem a
compreensão, interpretação, análise e síntese das novas aprendizagens, priorizando as
diferentes linguagens. As atividades didáticas devem ser desenvolvidas com dinâmicas
diversificadas, utilizando materiais existentes na escola, como: jogos didáticos, revistas, livros,
projetor de multimídias, entre outros.
Entre as ações a serem realizadas no Projeto cabe à equipe da SEMEC e às escolas as
seguintes atribuições.

7.1 - No âmbito da SEMEC
1) Estimular e subsidiar as escolas nos processos de implantação e avaliação do Projeto,
com as contribuições necessárias à sua execução;
2) Análise dos resultados do SAEB/2019 em relação às escolas envolvidas no Projeto;
3) Subsidiar os docentes e demais educadores que atuarão no Projeto;
4) Acompanhar sistematicamente os resultados das aprendizagens dos estudantes,
apoiando o trabalho das escolas;
5) Oferecer suporte pedagógico às escolas com ações de formação em serviço;
6) Encaminhar às unidades escolares o material didático pedagógico semanalmente.
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7.2 No âmbito das Escolas
1) Analisar os resultados do SAEB/2017 com o corpo docente e a comunidade escolar de
forma que a “Premiação Escola Destaque IDEB/2019”, seja uma ação da escola,
incorporada ao Projeto Político Pedagógico, em que todos estejam envolvidos na busca
da melhoria das aprendizagens;
1) Analisar os resultados apresentados conforme aplicação das listas de atividades e
simulados aplicados em salas de aula;
2) Direcionar aos docentes o material didático pedagógico como subsídio às atividades do
Projeto;
3) Realizar intervenções conforme os descritores que apresentarem resultado abaixo da
média;
4) Assegurar que os docentes das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática apliquem
as atividades e os simulados e façam as devolutivas aos alunos;
5) Possibilitar novas metodologias, tecnologias educacionais e processos de construção de
ensino e aprendizagens que motivem os estudantes a consolidarem os conhecimentos
básicos em Língua Portuguesa e Matemática.

8. Materiais didáticos
Os materiais de apoio ao Projeto são: listas de exercícios e simulados elaborados
semanalmente, livros didáticos dos estudantes e de orientação ao docente e demais educadores
envolvidos; balanço pedagógico com os resultados do SAEB/2017 por escola; materiais
audiovisuais e tecnológicos existentes nas escolas.

9. Duração do Projeto
O Projeto terá a duração de 03 meses consecutivos – de setembro a novembro de 2019 –
de forma concomitante aos estudos realizados nas escolas no decorrer do ano letivo.

10. Áreas de abrangência
O Projeto terá como abrangência a todas as escolas de Ensino Fundamental I e II
jurisdicionadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no município de Cocalzinho.
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11. Pessoal envolvido
Equipe da SEMEC, equipes gestoras e docentes das escolas, demais educadores, pessoal
administrativo, estudantes 5º anos, /9º anos do Ensino Fundamental, pais e/ou responsáveis.

12. Premiação
Será implementado, na forma de Portaria, o Prêmio Escola Destaque IDEB/2019,
destinado a todos profissionais envolvidos nos resultados alcançados pela Escola na melhoria
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB nas Escolas da Rede Pública
Municipal de Cocalzinho de Goiás - GO.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC - é a responsável pela
realização da “Premiação Escola Destaque IDEB/2019”. Todas as Unidades de Ensino com a
modalidade Ensino Fundamental I e II participarão do supracitado. As Unidades de Ensino
serão premiadas conforme a distribuição por categorias e perfil apresentados a seguir:
• Todas as Unidades de Ensino que atenderem os requisitos de premiação, e forem
selecionadas receberão um aporte financeiro a ser gasto em ações de cunho pedagógico,
após a construção de Plano de Ação em consonância com os Conselhos Escolares. O
Plano de Ação elaborado pelas escolas será validado e executado pela equipe
pedagógica da SEMEC.
• O prêmio será destinado às Unidades de Ensino que tiverem maior desempenho em
pontuação relacionado ao crescimento no SAEB-2017/2019.
A homologação e a publicação dos resultados da “Premiação Escola Destaque –
IDEB/2019" ocorrerá após a divulgação das notas efetuadas pelo MEC (Ministério da
Educação) em 2020.
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