
O IDEB é um indicador oficial da qua-
lidade da educação que é aferido através 
da Prova Brasil e dos indicadores de pro-
dutividade das escolas.

O indicador é calculado a partir dos 
dados sobre aprovação e evasão escolar 
obtidos no Censo Escolar e média de de-
sempenho nas avaliações nacionais. Com 
o IDEB, ampliam-se as possibilidades 
de mobilização da sociedade em favor 
da educação, uma vez que o índice é 
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Cada escola também tem o seu ideB. procure informações na escola do 
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Você 
sabia?

AÇÕES 
ARTICULADAS

IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas 
para Rede Estadual - MINAS GERAIS

IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas para 
Rede Municipal – CONTAGEM

Fonte: Saeb e Censo Escolar

fases de ensino
ideB 
observado

metas projetadas

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

anos iniciais do 
ensino fundamental

4,9 4,9 5,0 5,3 5,7 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8

anos finais do 
ensino fundamental

3,6 3,7 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6

ensino médio 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 5,0 5,3

ensino 
fundamental

ideB 
observado

metas projetadas

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

anos iniciais 4,7 4,4 4,7 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7

anos finais 3,7 4,3 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7

comparável nacionalmente e expressa, em 
valores, os resultados de aprendizagem, 
de aprovação e evasão escolar. 

Na avaliação de 2007, nos anos finais 
do ensino fundamental, a nota do muni-
cípio ficou em 4,3, ou seja, subiu em 13% 
em relação a 2005 que foi 3,7. 

O motivo do desempenho da rede mu-
nicipal é devido ao empenho dos educa-
dores, à organização do trabalho na Rede 
Municipal de Educação, o trabalho diário 

das Unidades Escolares, ao acompanha-
mento da SEDUC e aos recursos financeiros 
repassados pela União ou pelo município.

O Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação - PDE estabeleceu como meta, que, 
em 2022, o IDEB do Brasil seja 6,0 – média 
que corresponde a um sistema educacio-
nal de qualidade comparável a dos países 
desenvolvidos. A meta de Contagem é 
estar acima da projeção feita pelo MEC, 
como tem acontecido. Veja tabela abaixo.

INfOrMATIVO EsCOLAr
Um dos pontos de melhoria indicados no 

Aprova Contagem de 2007 foi a necessida-
de de ampliar o diálogo entre pais e escolas, 
principalmente no que diz respeito às práti-
cas pedagógicas das escolas e aos resulta-
dos da aprendizagem dos estudantes. 

A partir de 2010, os pais, mães ou 
responsáveis poderão acompanhar o 
aproveitamento dos filhos por meio do 
Informativo Escolar. Nele, as famílias terão 

acesso às informações referentes ao de-
sempenho dos estudantes, possibilitando 
o acompanhamento de sua vida escolar 
de forma clara e objetiva. Esse documento 
possibilitará que família e escola, através 
dos seus diferentes olhares, contribuam 
para a formação integral das crianças e dos 
jovens da rede municipal de ensino. 

O Informativo Escolar deverá possibilitar, 
ainda, a visualização da situação do estudan-

te, frente às expectativas de aprendizagem 
de cada ciclo. Ele trará o registro do cresci-
mento individual, onde serão registrados os 
resultados alcançados pelos estudantes nas 
diversas áreas do conhecimento, a frequência 
e todas as informações que possibilitem às 
escolas e às famílias o acompanhamento e o 
indicativo das intervenções necessárias, como 
forma de assegurar o pleno desenvolvimento 
dos estudantes.
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aos nossos leitores,
É com satisfação que apresentamos mais um núme-

ro do informativo  “ações articuladas”.
nesta edição, destacamos a importância do fortale-

cimento dos colegiados escolares que, além de envolver 
as famílias no acompanhamento escolar dos estudantes, 
estimula a participação de todos na consolidação da 
qualidade da educação no município.

em artigo específico, abordamos o aprova 
Contagem, avaliação sistêmica municipal, que permite 
identificar os principais avanços e pontos de melhoria da 
educação desta rede de ensino, estabelecendo nossas 
principais demandas educacionais. 

a necessidade de dar uniformidade à comunicação 
entre escolas e pais, de forma a possibilitar às famílias 
o acompanhamento sistemático do desempenho escolar 
de seus filhos, traz o informativo escolar para a pauta da 
educação. Conhecer seu formato e sua concepção é o 
que buscamos proporcionar neste informativo.

em forma de artigo, mencionamos os avanços de 
Contagem em relação ao ideB e a importância desse 
indicador para o acompanhamento pelas famílias da 
qualidade da educação municipal.

não poderíamos deixar de destacar também o pro-
grama mais educação, caracterizado por uma série de 
ações que buscam concretizar a qualidade educacional.

para finalizar, trazemos entrevista com o secre-
tário de educação lindomar diamantino, que fala dos 
investimentos e de perspectivas para a  educação em 
Contagem.

esperamos com esse informativo, oferecer uma 
troca de experiências bem sucedidas e criar uma cultura 
de divulgação, visando valorizar os profissionais que 
fazem a educação deste município.

experiências compartilhadas são importantes instru-
mentos para proporcionar uma educação de qualidade 
para todas as crianças, jovens e adultos de Contagem.

Boa leitura!

EDITOrIAL PrOGrAMA MAIs EDUCAÇÃO
O Mais Educação é um programa do 

Ministério da Educação desenvolvido em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que tem por objetivo 
ampliar o tempo de permanência dos es-
tudantes nas escolas, através de atividades 
educativas diversificadas e que contribuam 
efetivamente para o aprendizado. 

O relato da implantação do programa 
na E.M. Ana Guedes Vieira evidencia a im-
portância dessa ação para toda a comuni-
dade escolar:

“O Programa Mais Educação, que foi 
implementado em março de 2009, na Escola 
Municipal Professora Ana Guedes Vieira, tem 
como objetivo, ampliar o tempo e o espaço 
educacional de 135 estudantes. Os estu-
dantes participam das atividades no turno 
oposto ao das aulas regulares, totalizando 
uma carga horária de sete horas diárias. 
A opção por participar do programa foi 
abraçada pela comunidade escolar, uma vez 
que ele contempla uma série de objetivos 
que são comuns às demandas como: reduzir 
a evasão, a repetência e distorção de idade/ 
ciclo, por meio de ações culturais, educa-
tivas, esportivas, de educação ambiental e 
cidadania.

O programa Mais Educação, tem 
contribuído não só para a socialização de 
nossos estudantes, como para colocarmos 
em prática alguns de nossos anseios, como 
a realização da horta escolar. Com a horta, 
conseguimos integrar o projeto de meio 
ambiente que busca desenvolver trabalhos 

de conscientização ambiental com objetivo 
de resguardar o que ainda resta no planeta, 
e sobretudo, contribuir na ampliação das 
ações para preservação do meio ambiente e 
qualificação da vida.  Com a oficina 
de Rádio Escola, conseguimos potencializar 
o canal de comunicação gerando o registro 
da memória da escola, como por exemplo, 
na Mostra Literária onde os estudantes 
fizeram a cobertura do evento, com fotos, 
filmagens e  entrevistas. Inclusive, as 
oficinas de Hip, Hop, Letramento, Graffitti, 
e a Informática Educacional têm ocupado 
um espaço importante no que se refere às 
atividades lúdicas e educativas.

Segundo a opinião de alguns dos nossos 
estudantes, o programa tem contribuído 
muito para o aprendizado e a socialização, 
pois, ele oferece uma grande oportunidade 
de integração, uma vez que nas oficinas 
há estudantes de diversas turmas, o que 
tem propiciado uma constante troca de 
informações, dessa maneira contribuindo 
na aprendizagem.

Em relação à participação no programa, 
muitos pais têm procurado a escola com o 
intuito de inscreverem seus filhos, porque 
perceberam que o programa é mais que 
uma extensão da jornada escolar, é uma 
oportunidade de aprimorar a educação de 
seus filhos.

Geraldo Magela, Coordenador do Mais 
Educação; Luiz Cláudio Fernandes, Monitor da 
oficina Rádio Escola e Sandra Condé, Diretora 
da Escola.

AÇÕEs DA EDUCAÇÃO EM CONTAGEM
Em 2010 a Rede Municipal de Contagem 

será avaliada mais uma vez na 2ª edição do 
Aprova Contagem – Sistema de Avaliação 
da Rede Municipal de Ensino. Criado em 
2007 pela Prefeitura, o Aprova permitiu 
identificar as principais demandas educacio-
nais do município, bem como a eficiência 
dos investimentos realizados no ensino Fun-
damental. Foi avaliado o desempenho dos 
estudantes em Língua Portuguesa e Mate-
mática e foram identificados os fatores que 
interferem na aprendizagem dos mesmos. 

Sendo assim, os resultados do Aprova 
Contagem possibilitaram a realização de 
investimentos importantes para garan-
tir o aprimoramento do ensino. Com a 
segunda edição, prevista para o primeiro 
trimestre de 2010,  será possível mensurar 
o impacto das ações já realizadas neste 

último biênio. Entre elas, estão: 
Curso para professores

Aspectos Conceituais e Metodológicos   
da Língua Portuguesa - 2008;

Aspectos Conceituais e Metodológicos   
da Matemática - 2008;

Aspectos Conceituais e Metodológi-  
cos de Artes, Ciências Educação Física, 
Ensino Religioso, Geografia, História, 
Inglês – 2009

Gestar II - Gestão da Aprendizagem   
Escolar: Língua Portuguesa e Matemática 
– 2009

Acompanhamento sistemático dos 
estudantes que apresentaram baixo 
rendimento na avaliação de 2007. Em 
2010  avaliaremos o desempenho dos 
estudantes do 3º ano dos 2º e 3º Ciclos,  
avaliados em 2007 e que apresentaram re-

sultados abaixo da média  nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática.
Atendimento específico por parte das 
escolas para esses estudantes;
Elaboração das matrizes de referência 
curricular de Matemática e Português. 
As matrizes são conceitos importantes 
que devem ser trabalhados em cada ciclo 
de acordo com os parâmetros internacio-
nais e nacionais de educação;
Construção de matrizes de referência 
curricular de outras áreas de conheci-
mento, em 2009.
Ampliação de ações integradas para 
atendimento de estudantes da região 
de Vargem das Flores, Nacional e Eldo-
rado, através do Programa Mais Educação 
e no Instituto Educacional da Criança e do 
Adolescente de Contagem – Inecac.

a prova Brasil, em 2009, está prevista para o período de 09 a 27 de novembroFique atento
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AVANÇOs E INVEsTIMENTOs NA EDUCAÇÃO

Em entrevista ao Comitê Local “Com-
promisso Todos pela Educação”, o Secre-
tário Municipal de Educação, Lindomar 
Diamantino Segundo, discute detalhes do 
plano de carreira, o Plano de Ações Arti-
culadas – PAR, o lançamento do programa 
Mais Educação e Acompanhamento esco-
lar, que tem como objetivo permitir que 
as famílias se integrem à escola, acom-
panhando e participando do processo de 
aprendizagem dos filhos.

Comitê: O que a Administração de 
Contagem tem feito para o cumprimento 
das metas do PAR?

Secretário: O processo de constru-
ção da Educação de qualidade segue as 
diretrizes das 28 metas do PAR construído 
de maneira organizada para sua con-
cretização. Vários segmentos também 
acompanham e cobram as ações de ma-
neira integrada, por exemplo, a atuação 
de programas sociais e a participação dos 
familiares.

Comitê: Quais medidas estão sendo 
tomadas para fortalecer a educação inte-
grada, considerando aspectos estruturais 
e pedagógicos? Qual a perspectiva de 
atuação do empreendimento?

Secretário: A Rede Municipal conta 
com o atendimento em horário integral. 
Cerca de 4 mil estudantes permanecem 
na escola durante os dois turnos. Além de 
cursar o ensino regular, eles ainda parti-
cipam de oficinas pedagógicas no outro 
turno. Para atender a demanda, a SEDUC 
conta com seis Educartes, com os Caic’s 
Laguna e Riacho, com o Inecac e a Escola 
Municipal Sônia Braga.

Comitê: No que diz respeito à evasão, 
ela é significativa no município? Quais 
ações têm sido realizadas para prevenção 
e combate à evasão?

Secretário: A evasão escolar diminuiu 
significativamente no período de 2005 a 
2008, passando de 2,2% para 1,1%. Zerar 
esse índice é difícil, mas com esse objetivo 
a SEDUC criou o Programa “Nenhum a 
Menos”, que possibilitará conhecer de 
maneira integral o estudante que deixa a 
escola e atuar no processo de reintegra-
ção junto com outros setores, como por 
exemplo, o Conselho Tutelar. 

Comitê: No município, como são 
garantidos os padrões de qualidade esta-
belecidos pelo MEC?

Secretário: O Aprova Contagem per-

Entrevista com o Secretário 
Municipal de Educação 
Lindomar Diamantino Segundo

mitiu identificar que 48% dos estudantes 
da Rede Municipal de Ensino são das clas-
ses D e E e que grande parte dos familiares 
não possui ensino fundamental completo.

A Prefeitura de Contagem vem im-
plementando várias ações: reforma de 
escolas, amparo aos estudantes, valori-
zação dos docentes, como por exemplo, 
a equiparação do salário de professor 
nível PEB 1 com professor nível PEB 2 e a 
construção de políticas públicas e progra-
mas sociais que elevem a escolaridade e 
consequentemente a qualidade de vida do 
cidadão. 

Comitê: O que tem sido feito para ga-
rantir a formação continuada em horário 
de trabalho e quais convênios têm sido 
formados?

Secretário: A Seduc oferece formação 
aos profissionais da Rede Municipal de 
Ensino na perspectiva de proporcionar aos 
professores didáticas múltiplas, para que 
possam interferir no processo de aprendi-
zagem. 

Em 2005 e 2006, formamos 2.600 
professores, firmamos um convênio com o 
Centro de Alfabetização e Escrita (Ceale) da 
Faculdade de Educação – (FAE) da UFMG e 
investimos na conclusão do curso superior 
para esses professores por meio do Projeto 
Veredas. Oferecemos, também, curso de 
pós-graduação para 160 educadores em 
convênio com a Universidade Estadual de 
Minas Gerais - UEMG na área de inclusão 
das pessoas com deficiência, além de con-
vênios com a Fundação Helena Antipoff, 
Observatório da Juventude, entre outros. 

Estamos fechando também um pro-
cesso de licitação no valor de 1 milhão, 
para formação de educadores. Até 2012, 
serão ofertadas 600 vagas de pós- gradu-
ação dentro do Programa Municipal de 
Valorização do Servidor. Uma outra ação 
é o curso GESTAR II que, em parceria com 
o governo federal, oferece formação aos 
professores de língua portuguesa e ma-
temática do sexto ao nono ano do ensino 
fundamental. Além dos cursos oferecidos, 
a SEDUC repassa para as escolas R$ 3 mil 
via Caixa Escolar para aplicação em forma-
ção continuada.

Comitê: O que tem sido feito para 
garantir a aprendizagem dos estudantes e 
a inclusão da criança com deficiência?

Secretário: A nossa política de 
inclusão atende hoje 1.400 estudantes 
com deficiência matriculados nas esco-
las municipais de Contagem. Criamos o 
Programa Sem Limite que faz o transporte 
dos estudantes que têm dificuldade de 

locomoção. Vinte e cinco vans adaptadas 
fazem esse transporte. Implantamos seis 
salas com recursos multifuncionais. 

Firmamos convênio com a Pontifícia 
Universidade Católica - PUC para contra-
tação de estagiários, que acompanham 
estudantes com deficiência. Mantivemos 
também convênio com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE 
Contagem. 

As escolas municipais também estão 
sendo readaptadas com condições de 
acessibilidade para os estudantes com 
deficiência. Estão sendo instalados ele-
vadores, rampas, banheiros adaptados, 
barras de apoio, alargamento das portas 
das salas de aulas, etc. 

Comitê: Em relação ao Plano de 
Carreira dos Servidores da Educação, que 
encaminhamentos estão sendo tomados?

Secretário: Os avanços para a implan-
tação do Plano de Carreira já começaram.

No último dia 25 de junho, a prefeita 
Marília Campos anunciou o atendimento 
de uma reivindicação antiga, a equiparação 
do salário de professor nível PEB-1 com o 
de professor nível PEB-2, o que elevará até 
dezembro do ano corrente o mínimo para 
professor habilitado para R$ 1.262,00. Essa 
isonomia salarial eleva o salário dos profes-
sores de nível PEB-1 em 28,82%, acabando 
com uma diferença salarial histórica. 

O Plano de Carreira tem uma comissão 
específica para discutí-lo com a Adminis-
tração Municipal. A intenção é de que seja 
aprovado ainda neste ano.

Comitê: Como se dará o processo de 
escolha dos dirigentes da Educação?

Secretário: O processo de escolha 
será por meio de eleição direta de acordo 
com a resolução passada, que garante o 
voto universal e a eleição por chapa de 
diretor e vice. O primeiro turno acontece-
rá no dia 21/11. 

Comitê: Qual o objetivo da Seduc ao 
implantar o Programa de Acompanha-
mento Escolar?

Secretário: O Programa de Acom-
panhamento Escolar estreita a relação 
entre escola e família. Uma das ações do 
programa é a criação do informativo de 
registro do desenvolvimento e crescimen-
to escolar dos estudantes ao longo do 
ciclo de formação. Este programa reúne 
um conjunto de ações, distribuídas em 
dois eixos. O primeiro é relacionado ao 
acompanhamento institucional, realizado 
pelos governos federal, estadual e muni-
cipal e, o segundo, associado à relação 
escola e família.
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Para obter mais informações sobre as ações da Prefeitura, acesse nosso site pelo endereço: 

www.contagem.mg.gov.br/educacao

C
O

N
TA

G
EM

 M
A

IS
 L

IM
PA

 -
 C

ol
ab

or
e,

 n
ão

 jo
gu

e 
es

te
 jo

rn
al

 e
m

 v
ia

 p
úb

lic
a

Fique atento

O fOrTALECIMENTO DOs CONsELhOs EsCOLArEs
A qualidade da Educação Pública é 

ainda um desafio e tem sido  foco de 
discussão em todo território nacional, o 
que indica a necessidade de se concen-
trar esforços no sentido de buscar, cada 
vez mais, instituir políticas públicas que 
assegurem a participação dos diversos 
segmentos em busca dessa qualidade.

Ciente da primordial importância da 
interferência e participação da família na 
qualidade do ensino e cumprindo mais 
uma meta do PDE, qual seja, promover o 
fortalecimento dos Conselhos Escolares, 
a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Contagem, em parceria com o 
Comitê Local “Compromisso Todos pela 
Educação”, promoveu o I Encontro dos 
Colegiados Escolares de 2009.

O evento aconteceu no dia 01 de abril, 
no Hotel Actual.  Contou com a partici-
pação de representantes de pais e mães, 

trabalhadores em educação e estudantes 
dos Colegiados Escolares do Município, 
além de autoridades municipais, entre 
elas, a prefeita Marilia Campos.

A abertura do evento contou com a 
participação emocionante da Orquestra 
Jovem de Contagem e do Coral Sol Maior 
da E.M. Professora Ana Guedes Vieira.

Na oportunidade os participantes ouvi-
ram a Sra. Maria do Pilar Lacerda Almeida 
e Silva, Secretária Nacional de Educação 
Básica do MEC, que  discutiu o tema “Es-
cola e família: os múltiplos olhares para 
uma educação de qualidade”. 

Entre outras atividades, foi apresen-
tado o Programa de Acompanhamento 
Escolar e o Lançamento do Atlas Histórico, 
Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem. 

O Encontro foi encerrado com a 
participação cultural do grupo Filhos de 

o próximo encontro com os colegiados escolares acontecerá no dia 10 de dezembro.

Zambi, representante da Comunidade dos 
Arturos.

A partir desse encontro aconteceram 
seminários, cursos e encontros regiona-
lizados com a finalidade de promover 
discussões sobre a política educacional e 
possibilitar a troca de experiências entre 
colegiados escolares.

O curso realizado foi distribuído em 
módulos que abordaram os seguintes te-
mas: “Organização e gestão dos tempos e 
espaços escolares”; “Construindo políticas 
públicas para a promoção de uma educa-
ção de qualidade”; “Formas de participa-
ção na organização e gestão da escola”.

As opiniões dos familiares, participan-
tes da formação, expressa a importância 
da atividade, principalmente, no sentido 
de esclarecer a comunidade escolar e in-
centivar uma participação efetiva de todos 
nesse processo.

Fui convidada para participar do grupo de formação. Nos encontros que 
participei foi muito proveitoso. Adorei as oficinas de bijuterias, leitura e 
meio ambiente, além das dinâmicas de grupo. Quando envolvemos e par-
ticipamos das reuniões, percebemos que nossa opinião tem muito valor 
e que nos motiva a cobrar melhorias, pois, levamos o que aprendemos 
as outras pessoas. Quero expressar o meu agradecimento a todos vocês 
que foram tão simpáticos comigo!

Maria Aparecida Pereira de Jesus
mãe de estudante e membro do colegiado da e.m. Babita Camargos

O encontro na Escola Municipal Domingos Diniz foi espetacular, com 
oficinas de Meio Ambiente, Inclusão Digital e Leitura. Na oficina de meio 
ambiente aprendi como as sacolinhas plásticas podem transformar-se 
em bolsas e baús tão lindos. Consegui superar a máquina na oficina de 
inclusão digital. Agradeço a oportunidade que a escola nos deu.

Natália Gomes Vieira
Mãe de alunos da E.M. Joaquim Teixeira de Camargos

O Tur pelos pontos culturais de Contagem foi muito interes-
sante e educativo. Visitamos a Casa da Cultura, o marco 
da Igreja do Rosário, a Biblioteca Pública e o Parque Gentil 
Diniz, que são jóias a serem visitadas pelas escolas.

Silene Matos Ramos
Mãe de aluno da E.M. Professora Maria Olintha

Tivemos a oportunidade de colocarmos nossas dúvidas, 
pontos de vista e sugestões.

Lenita Rodrigues dos Santos Souza
Mãe de aluno da E.M. Professor Hilton Rocha

Este curso vem mostrar que a presença 
dos pais na escola é muito importante. 
Devemos ter uma participação mais ativa.

Marilene Aparecida Pereira Lima 
Membro do colegiado da E.M. Sócrates 
Mariani Bittencourt

Os temas tratados nas reuniões foram muito bem escolhidos, 
além da oportunidade de falar sobre alguns pontos críticos que 
vivemos e enfrentamos dentro da escola.

Andréa Maria Mello Arruda
Professora e mãe de aluno da E.M. Hilton Rocha

apoio


