
Para a educação brasileira 2007 foi um ano de mudanças. 
A partir dos resultados obtidos na Prova Brasil, aplicada aos 

estudantes do Ensino Fundamental em 2005, o Governo Federal 
se mobilizou no sentido de estruturar um plano que conjugasse 
esforços dos Estados, Distrito Federal, Municípios e Governo 
Federal em busca da garantia de uma educação de qualidade, o 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

O Plano compreende mais de 40 programas organizados em 
torno de quatro eixos norteadores: educação básica, educação 
superior, educação profissional e alfabetização.  

Com o ele, o Ministério da Educação – MEC pretende mostrar 
à sociedade tudo o que se passa dentro e fora da escola e reali-
zar uma grande prestação de contas. É preciso que as iniciativas 
do MEC, articuladas às ações municipais, cheguem à escola 
para beneficiar a toda comunidade escolar. Nesse sentido, é 
fundamental envolver todos — pais, mães, estudantes, profes-
sores (as), gestores e demais educadores — em iniciativas que 
busquem a qualidade. O PDE não pode ser apenas um projeto 

Como saber se o IDEB de uma rede está bom?
Basta comparar. Veja:
A escala do IDEB vai de 0 a 10
» IDEB Nacional
• Anos iniciais:3.8
• Anos finais: 3.5

» IDEB Municipal
• Anos iniciais:4.7
• Anos finais: 3.7

EDUCAÇÃO: 
RESPONSABILIDADE DE TODOS

COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Ensino 
Fundamental

2005 
(Observado)

Projeção do IDEB

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos Iniciais 4,7 4,7 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7

Anos Finais 3,7 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7

 Fonte: Prova Brasil 2005 e Censo Escolar 2005 e 2006.
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do Governo Federal. É fundamental que ele seja um projeto de 
todos os brasileiros.

Com o objetivo de informar e mobilizar a comunidade 
contagense foi criado  este informativo que  procurará, a cada 
número, esclarecer as ações e metas previstas no Plano. 

Esta edição apresenta as diretrizes do plano de metas 
“Compromisso Todos pela Educação”, o que é o Plano de Ações 
Articuladas – PAR, o que é e quem faz parte do Comitê Local 
Compromisso Todos pela Educação, as ações  implementadas 
a partir da aprovação do PAR do município de Contagem. O 
Informativo ainda traz o índice de desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) Municipal e a sua projeção paras os próximos anos.

Aproveitamos para agradecer a todos aqueles que contribuem 
para efetivação de uma educação de qualidade e esperamos que 
o resultado do nosso trabalho, expresso nas páginas do informa-
tivo, possa contribuir para mobilização de toda a comunidade. 

Comitê Local 
Compromisso Todos pela Educação

O Compromisso Todos pela Educação é um plano de metas que 
integra o Plano de Desenvolvimento da Educação e diz respeito à 
mobilização em torno da melhoria da educação básica no Brasil. 
Propõe-se a articular esforços para a melhoria da qualidade, 
oferecendo um indicador do Desenvolvimento da Educação Básica 
– (IDEB) - que é comparável entre todas as redes de ensino. 

VOCÊ SABE O QUE É IDEB?
O IDEB é um indicador objetivo para a verificação do cumpri-

mento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 
A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, 

com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, com-
binados com o desempenho dos alunos, constantes do Censo 
Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Prova 
Brasil.

Cada escola também tem o seu IDEB. Procure informações na escola do seu filho ou acesse 
o site do INEP http://ideb.inep.gov.br/Site/

Você 
sabia?

AÇÕES 
ARTICULADAS

Conheça o IDEB 2005 e as projeções para a Rede Municipal de 
Contagem nos próximos anos.
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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 específi-
co;

III - Acompanhar cada aluno da rede individualmente, me-
diante registro da sua freqüência 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 refor-
ço no contraturno, estudos de recuperação e progressão 
parcial;

V - Combater a evasão pelo acompanhamento individual 
das razões da não-freqüência do educando e sua supera-
ção;

VI - Matricular o aluno na escola mais próxima da sua resi-
dência;

VII - Ampliar as possibilidades de permanência do educan-
do sob responsabilidade da escola para além da jornada 
regular;

VIII - Valorizar a formação ética, artística e a educação física;

IX - Garantir o acesso e a permanência das pessoas com 
necessidades educacionais especiais nas classes comuns 
do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 
escolas públicas;

X - Promover a educação infantil;

XI - Manter programa de alfabetização de jovens e adultos;

XII - Instituir programa próprio ou em regime de colabora-
ção 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 forma-
ção e a avaliação do desempenho;

XIV - Valorizar o mérito do trabalhador da educação, repre-
sentado pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, 
assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de 
projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e 
desenvolvimento profissional;

XV - Dar conseqüência 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 elabora-

DIRETRIZES DO COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO
ção do projeto político pedagógico, respeitadas as especifi-
cidades 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 desempe-
nho, para nomeação e exoneração de diretor de escola;

XIX - Divulgar na escola e na comunidade os dados relativos 
à área da educação, com ênfase no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;

XX - Acompanhar e avaliar, com participação da comunida-
de 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;

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 iden-
tidade do educando com sua escola;

XXV - Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo 
as famílias dos educandos, com as atribuições, dentre ou-
tras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitora-
mento das ações e consecução das metas do compromisso;

XXVI - Transformar a escola num espaço comunitário e 
manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos 
públicos da cidade que possam ser utilizados pela comuni-
dade escolar;

XXVII - Firmar parcerias externas à comunidade escolar, 
visando à melhoria da infra-estrutura da escola ou a promo-
ção de projetos socioculturais e ações educativas;

XXVIII - Organizar um comitê local do Compromisso, com 
representantes das associações de empresários, trabalha-
dores, 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.
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POR QUE ELABORAR 

O PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS - PAR?

AÇÕES JÁ IMPLEMENTADAS 
PELO PAR EM CONTAGEM

POR DENTRO DO PAR COMITÊ EM AÇÃO

A partir do lançamento do Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE), em 2007, todas as transfe-
rências voluntárias e assistência técnica do MEC aos 
municípios, estados e Distrito Federal estão vinculadas 
à adesão ao Compromisso Todos pela Educação e à 
elaboração do PAR — instrumentos que são fundamen-
tais para a melhoria do IDEB.

O Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem 
da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA 
– surgiu com a necessidade de implementação das metas, no 
que tange à Educação Infantil, definidas no Plano de Desen-
volvimento da Educação.

O PROINFÂNCIA visa  promover ações supletivas e 
redistributivas para a correção progressiva das diferenças 
de acesso, garantia de um padrão mínimo de qualidade de 
ensino e melhoria da infra-estrutura da rede física escolar 
existente no município, por meio de reforma e aparelha-
mento com mobiliários e equipamentos adequados à Edu-

A Prefeitura Municipal de Contagem, visando a um compro-
misso ainda maior com uma educação de qualidade, assinou 
em 18 de julho de 2007, o Termo de Adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, com o intuito de elaborar e 
cumprir integralmente as ações propostas pelo Plano de Ações 
Articuladas (PAR).

O plano foi amplamente discutido e elaborado por repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pais, 
professores, diretores, supervisores, representantes do SIND-UTE e 
Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC, e encami-
nhado ao Ministério da Educação (MEC) para análise e aprovação. 

Dentre as questões avaliadas pelo PAR estão a gestão educa-
cional, formação de professores e profissionais de serviço e apoio 
escolar, práticas pedagógicas e avaliação, além da infra-estrutura 
e recursos pedagógicos da educação. 

O PAR é um documento que integra o Plano de Metas Com-
promisso Todos Pela Educação e tem como objetivo o alcance 
das metas estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 

No dia 31 de março de 2008 foram empossados os membros 
do Comitê Local do Compromisso Todos Pela Educação: Tânia 
Schneider (Assessora da Diretoria de Funcionamento Escolar), 
eleita pelos pares como presidente do Comitê, Adilson Francis-
co Dutra (representante do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), Daniel Silva (representante do SIND-
UTE), Maria Elisa de Assis Campos (Coordenadora de Políticas da 
Educação Básica da SEDUC), Maria Martins de Paiva (professora), 
Marta Lúcia de Castro Araújo (Assistente Escolar), Paula Fernanda 
Almeida Muniz (representante dos dirigentes escolares), Rosalba 
Rita Lima (Diretora da Educação Infantil), Vanda Aparecida Dias 
Carvalho (representante do Colegiado Escolar), Vanessa Cláudia 
Mendonça de Andrade e Winder Almeida de Souza (membros 
do Conselho Municipal de Educação de Contagem), designados 
através do Decreto N.º.883 de 22 de fevereiro de 2008, publica-
do no dia 03 de março de 2008. 

O Comitê Local tem como finalidade mobilizar a sociedade e 
acompanhar as metas de evolução do Índice de Desenvolvimento 
Básico do Município.

cação Infantil, bem como construção de novas unidades 
escolares .

Contagem aderiu ao Programa em 2007 e fez a inscrição 
das unidades de Educação Infantil, buscando reformas e 
construção de novas escolas. A partir das articulações feitas, 
o município estabeleceu o convênio para a construção de 3 
unidades do PROINFÂNCIA, que atenderão à aproximadamen-
te 600 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. São elas:
•	 Unidade	Sapucaias;	
•	 Unidade	Arvoredo;	
•	 Unidade	Oitis;	

PROINFÂNCIA



LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

ELABORAÇÃO DO PDE ESCOLA

PLANO DECENAL MUNCIPAL
 DE EDUCAÇÃO - PDME

PARTICIPE!

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

PROVINHA BRASIL
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Publicação do Comitê Local Compromisso Todos pela Educação
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura
Supervisão: Secretaria Municipal de Comunicação Social

Para obter mais informações sobre as ações da Prefeitura, acesse nosso site pelo endereço: 

www.contagem.mg.gov.br 
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Contagem aplicou o programa Levantamento da Situ-
ação Escolar – LSE – para  possibilitar um diagnóstico de 
cada unidade escolar com o levantamento das necessida-
des e das condições de infra-estrutura. Foi contratada uma 
empresa que realizou as avaliações técnicas, as medições e 
o croqui das unidades.

O programa Mais Educação busca ampliar o tempo e 
o espaço educativo dos alunos da rede pública. As ativi-
dades têm como foco a melhoria do rendimento do aluno 
e do aproveitamento do tempo escolar e serão realizadas 
no contraturno. Com o programa, pretende-se reduzir a 
evasão, reprovação e distorções de idade-ciclo. O Programa 
prevê ações educativas, artísticas, culturais, esportivas e de 
lazer. O objetivo é articular ações, projetos e programas em 
torno da escola para a formação integral dos alunos. 

Inicialmente Contagem teria 03 unidades no programa 
Mais Educação, mas a partir de acordos feitos em Brasília 
esse número foi ampliado para mais 07 escolas, atendendo 
a região da Vargem das Flores.

Procure a escola de seu filho/filha 
e se informe sobre o andamento 
do COMPROMISSO TODOS PELA 
EDUCAÇÃO em Contagem. 
Envie suas dúvidas e sugestões 
para o e-mail: comitelocal.
contagem@gmail.com

O município realizou no período de 23 a 25 de abril 
a Provinha Brasil. A avaliação foi aplicada em todas as 
escolas de 1º Ciclo do município, tendo sido avaliados 
6075 estudantes, em leitura e escrita. A Provinha Brasil é 
um instrumento de avaliação da alfabetização elaborado 
pelo MEC, com o objetivo de possibilitar a realização de 
um diagnóstico do nível de alfabetização das crianças das 
redes públicas de ensino, após um ano de escolaridade.

Foram avaliadas as crianças com 7 anos e que estão 
freqüentando o 2º ano do 1º Ciclo. Essa avaliação tem o 
intuito de oferecer aos gestores públicos e aos professores 
informações sobre o nível de alfabetização dos alunos, 
ainda no início do processo de aprendizagem, permitindo 
assim intervenções com vista à correção de possíveis insufi-
ciências apresentadas nas áreas de leitura e escrita.

Através de convênio com o MEC, Contagem conseguiu 
a liberação de recursos para compra de equipamentos e 
mobiliários para as unidades de Educação Infantil no valor 
R$ 1.005.821,26.

O PDE Escola tem por objetivo fortalecer a autonomia 
da gestão escolar a partir de um diagnóstico dos desafios 
de cada escola, e a partir da definição de um plano de 
gestão para a melhoria dos seus resultados, com foco na 
aprendizagem dos alunos. 

Três escolas municipais que apresentaram baixo IDEB  
tiveram formação no mês de fevereiro para produzir o PDE 
ESCOLA e receber investimentos do MEC para reverter o 
índice apresentado.

O Plano Decenal de Contagem, elaborado por uma 
comissão instituída em 2007, está em fase de consolida-
ção e abrangerá o período de 2008 a 2017.

Outras ações estão em processo de implementação 
e o Comitê Local já está acompanhando as propostas.


