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O programa Parceria Votorantim 
pela Educação (PVE) é uma 
iniciativa do Instituto Votorantim 
e das empresas investidas da 
Votorantim, comprometidos com 
uma agenda estratégica para 
o país: a melhoria da educação 
pública a partir da qualificação de 
práticas de gestão e da mobilização 
social de comunidades.
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EdItOrIal

Estar presente  
fez toda a diferença
durante a Oficina de Pactuação 

2018 apresentamos a gestores 

educacionais, parceiros técnicos, 

empresas investidas da Votorantim 

e funcionários mobilizadores o 

desafio do PVE para 2018: levar 

as ações do programa a mais de 

100 municípios - uma referência 

à celebração dos 100 anos da 

Votorantim. Terminamos essa 

jornada com atividades em 104 

cidades, presentes em todas as 

regiões do país. Um percurso que 

gerou muitos aprendizados.

Ao avaliar o sucesso de um 

programa desse porte, não 

poderíamos olhar apenas para 

os números. Mas eles dizem 

muito - apesar de não dar conta 

de toda a narrativa. Mesmo com 

o PVE dobrando de tamanho, 

conseguimos fazer com que 72% 

dos municípios superassem as 

metas propostas no começo de 

2018, mensuradas a partir da 

Matriz de Competências.

No balanço geral, 98% dos 

municípios registraram avanço 

em ao menos uma competência 

ao longo do ano. Centenas de 

ações foram contabilizadas entre 

eventos em espaços públicos, 

reuniões e atividades em escolas 

na frente de Mobilização Social. 

Tivemos ainda mais de 80% dos 

municípios participando de alguma 

de nossas atividades formativas 

extras. E, celebrando a parceria com 

as empresas investidas, batemos 

outro recorde: foram 9.200 horas 

de trabalho voluntário dedicado 

apenas ao PVE.

Por trás de tantos resultados 

quantitativos, estão histórias 

significativas que fazem dessa 

iniciativa um esforço coletivo único 

em prol da melhoria da educação 

pública no Brasil, indo muito além 

dos números. Histórias como as de 

Fabiola Inês Pôrto, Vicência Pereira 

Alves de Castro e Silésia Nunes 

de Andrade Xavier, secretária de 

Educação e professoras de São 

Gonçalo do Abaeté (MG) que, 

graças ao Prêmio PVE 2017, foram 

à Finlândia conhecer práticas 

pedagógicas desse país que é 

referência no assunto. Ou de Alice 

Mascarenhas Castilho, analista de 

Responsabilidade Social da Nexa 

de Três Marias (MG), vencedora 

de cinco das seis categorias 

do Desafio Voluntário com sua 

atuação no PVE. 

Foram centenas de mobilizadores 

- funcionários, parceiros técnicos e 

equipes das secretarias municipais 

de Educação das prefeituras 

participantes do programa -que, 

inspirados pela mensagem  

“Estar presente faz a diferença”, 

se comprometeram com as 

três frentes do PVE: Gestão 

Educacional, Gestão Escolar e 

Mobilização Social. Para garantir 

essa operação em escala,  

contamos com uma equipe 

dedicada em São Paulo e uma  

TRABALHO EM 
SINERGIA PARA 
ALAVANCAR 
RESULTADOS

Um dos grandes benefícios  

do PVE, segundo depoimentos 

de secretários de Educação 

e técnicos envolvidos no 

programa, é sua contribuição 

para desenvolver ações que os  

municípios planejam em sua 

estratégia mas muitas vezes 

têm dificuldades no caminho 

para executar. O programa 

contribui para orientar os 

gestores, quebrar resistências 

e ajudar a traçar  

um caminho para tornar  

as ideias uma realidade.

Como reconhece Maria 

Thereza Cyrino, secretária 

de Educação de Jacareí (SP): 

“Muitas novidades do PVE já 

estavam nos nossos planos, 

mas o que fizemos em 2018 

com esse apoio, certamente 

levaríamos dois ou três anos 

para alcançar sozinhos.”

série de produções de material  

e canais de comunicação.  

Ao longo desta publicação, alguns 

dos avanços e conquistas do 

programa serão pontuados.

Agora é tempo de pensar o ano 

que começa. Novos desafios, novas 

ações, novos conteúdos, novos 

profissionais, novas histórias para 

contar. Convidamos você a ser um 

coautor dessa narrativa.  

2019 promete!

Cloves Carvalho
Diretor-presidente  

do Instituto Votorantim
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aluNOs ImPactadOs 
dIrEta Ou 
INdIrEtamENtE

 

360 mil
maIs dE 

comemorando dez anos de existência 

em 2018, o programa Parceria Votorantim 

pela Educação (PVE) chegou a 104 

municípios de 17 estados brasileiros 

(no ano anterior, aconteceu em 51 

localidades). O programa tem colaborado 

para a qualificação de práticas de gestão 

educacional e escolar e para o engajamento 

e mobilização social de comunidades. 

Em 2018, o PVE teve como tema central 

“Gestão com foco na aprendizagem”, 

concentrando sua atuação no apoio 

aos gestores para a análise de resultados 

e qualificação das rotinas de 

acompanhamento e formação, a fim 

de que os alunos aprendam mais, 

melhor e no tempo certo. 

O PVE atua para transformar práticas 

individuais e estruturar redes sociais 

locais em prol da educação. O tema da 

leitura e o protagonismo juvenil foram 

trabalhados como fio condutor das ações 

de mobilização social ao longo do ano.

O PVE dobra 
de tamanho em  

2018

PEssOas ENVOlVIdas 
Em açÕEs dE 
mObIlIzaçãO

162 mil
cErca dE
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EmPrEsas 
ENVOlVIdas*9 EscOlas

1.130 
EstadOs brasIlEIrOs

17

104
cIdadEs PartIcIPaNtEs 

360 mil

162 mil
* Votorantim S.A., Votorantim Cimentos, Votorantim Energia, Reservas Votorantim (Legado das Águas e Legado Verdes do 
Cerrado), Banco Votorantim, Citrosuco, Companhia Brasileira de Alumínio, Fibria e Nexa Resources. 
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ba

Fibria Alcobaça 14

VE Cachoeira 13

VC Camaçari 14

VE Governador Mangabeira 22

VE Maragogipe 15

Fibria Nova Viçosa 15

VE São Félix 6

ms

Fibria Água Clara 6

Fibria Aparecida do Taboado 9

Fibria Brasilândia 8

VC Corumbá 16

VC Ladário 12

Fibria Selviria 6

dF VC Sobradinho 7

Es

Fibria Aracruz 27

Fibria Conceição da Barra 10

Fibria Fundão 14

Fibria Ibiraçu 11

Fibria Montanha 15

Fibria Pedro Canário 14

Fibria Pinheiros 15

GO
VE Caçu 4

VC Edealina 2

CBA Niquelândia 11

Reservas Uruaçu 14

mt Nexa Aripuanã 11

VC Nobres 7

Pa VC Capanema 15

VC Primavera 11

PE
VE Araripina 17

VE Santa Filomena 10

VC Trindade 27

PI VE Betânia do Piaui 7

VE Curral Novo do Piauí 3

Pr

VC Almirante Tamandaré 17

COE Colombo 15

VC Itaperuçu 7

VE Ribeirão Claro 9

VC Rio Branco do Sul 9

rj
VS Barra Mansa 17

VC Cantagalo 11

VS Resende 16

rs
Nexa Caçapava do Sul 10

VE Esmeralda 2

VC Esteio 14

VC Pinheiro Machado 4

mG

VE Belmiro Braga 2

Nexa Coromandel 14

Nexa Guarda-Mor 6

VC Itaú de Minas 9

Nexa Juiz de Fora 11

Nexa Lagamar 3

Nexa Lagoa Grande 4

VE Matias Barbosa 6

CBA Muriaé 16

Nexa Presidente Olegario 9

Nexa São Gonçalo do Abaeté 6

CBA São Sebastião da 
Vargem Alegre

3

VE Simão Pereira 3

Nexa Três Marias 10

Nexa Vazante 13

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO

Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

VC: Votorantim Cimentos; VE: Votorantim Energia; CBA: Companhia Brasileira de Alumínio; COE: Centro de Excelência/Votorantim S.A.
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sc

VE Apiúna 10

VE Campo Belo do Sul 5

VC Capivari de Baixo 5

VE Celso Ramos 4

VE Ibirama 12

VC Imbituba 23

VE Lontras 4

VC Vidal Ramos 6

sE  VC  Laranjeiras   15

sP

CBA Alumínio 9

Citrosuco Angatuba 6

CBA Araçariguama 4

Fibria Buri 14

Citrosuco Cerqueira César 6

VE Chavantes 9

CBA Divinolândia 5

Citrosuco Ibitinga 20

VE Ibiúna 17

Fibria Igaratá 5

Citrosuco Itapetininga 12

VC Itapeva 21

Fibria Jacareí 16

Reservas Juquiá 10

VE Juquitiba 15

VC Limeira 13

Citrosuco Matão 31

VE Miracatu 10

Citrosuco Nova Europa 7

Citrosuco Nova Granada 4

Fibria Paraibúna 6

Fibria Pilar do Sul 14

Fibria Pindamonhangaba 22

Fibria Salesópolis 8

VC Salto de Pirapora 11

Fibria Santa Branca 10

VC Santa Isabel 18

Reservas São Lourenço da Serra 13

Citrosuco Tabatinga 7

Reservas Tapiraí 3

Fibria Taquarivaí 5

Fibria Tremembé 18

Fibria Votorantim 15

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO

Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES

tO VC Xambioá 8

ESTADO EMPRESA   MUNICÍPIO
  Nº DE ESCOLAS 
  PARTICIPANTES

ESTADO EMPRESA MUNICÍPIO
Nº DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES
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dE OlhO NO PVE 2018

é a bússola  
Matriz de Competências 

Ferramenta 
funciona como 
um guia de 
atuação para 
os profissionais 
envolvidos  
no programa  
e mede os  
avanços obtidos

do PVE nos municípios
a Matriz de Competências do PVE é 

a ferramenta utilizada pelo programa 

para medir a evolução da educação 

ao longo dos ciclos nas três frentes – 

Gestão Educacional, Gestão Escolar e 

Mobilização Social. É a partir da aplicação 

dela que são definidos os focos de 

trabalho em cada cidade.

O PVE acredita que no contexto educativo 

atual não é suficiente oferecer processos 

formativos que apenas forneçam 

elementos teóricos e que a formação 

precisa contemplar o desenvolvimento de 

competências que ajudem os profissionais 

da educação a enfrentar situações 

práticas envolvendo aspectos relacionais, 

conceituais, procedimentais e éticos. 

Estudos apontam que as competências 

de gestores educacionais e escolares 

devem se pautar em dois eixos: recursos 

pessoais e práticas de liderança e 

gestão. Os repertórios e habilidades 

não são dom ou talento inato, mas 

disposições e saberes passíveis de serem 

apreendidos e desenvolvidos na ação, 

não apenas pelo tempo de trabalho, 

mas também pelo estudo e sentido 

atribuídos às experiências, por meio 

de uma prática reflexiva, de pesquisa, 

dedicação, empenho e interesse. 

Por essa razão, desenvolver 

continuamente as competências 

profissionais é um desafio a ser assumido 

pelos profissionais de educação, pelas 

escolas e pelas redes de ensino por se 

tratar de uma condição fundamental para 

garantir a qualidade da aprendizagem dos 

alunos, que é o grande objetivo do PVE. 

Para avançar no desenvolvimento das 

competências e garantir a eficiência 

do desenvolvimento do programa, as 

secretarias municipais de Educação 

precisam apoiar a atuação cotidiana  

dos gestores escolares na busca 

de soluções para potencializar o 

desenvolvimento de competências 

com esses profissionais. Além disso, o 

interesse e engajamento dos técnicos e 

gestores são essenciais para realizar as 

atividades propostas pelo programa.

Nas páginas seguintes, apresentamos 

quais são as competências que o PVE 

busca desenvolver em cada uma das 

frentes e quais práticas estão associadas 

a cada uma delas.

análise da evolução
Ao final de cada ano de 
formação, o mapeamento das 
competências é novamente 
realizado para analisar 
conquistas e resultados.

desenvolvimento de competências
A partir de ações previstas  

pelo programa, os participantes 
acessam repertórios que apoiam o 

desenvolvimento de uma  
série de competências 

profissionais.

devolutiva compartilhada
Os resultados são analisados 
e a equipe PVE realiza uma 
devolutiva com diferentes 
públicos do município, 
apontando focos de trabalho.

mapeamento
No início do processo, o 

PVE propõe um diagnóstico 
autoavaliativo referente às 

competências contidas na matriz 
do programa com diferentes 

públicos envolvidos no município.

1

2

3

4

a matrIz Na PrátIca
O trabalho do PVE nos municípios começa com um diagnóstico 
das competências. A partir dos resultados, são definidos os 
focos de trabalho e, ao final, mensurados os avanços. Confira 
cada etapa desse ciclo:
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cOmPEtêNcIas Para GEstOrEs EducacIONaIs
O que se espera da equipe da secretaria 
municipal de Educação

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS

Processos de 
gestão

Apropriação dos processos 
de gestão, grau de autonomia 
com que são executados e 
participação da comunidade 
escolar em instâncias de 
planejamento.

•	Planejar
•	Executar
•	Fazer diagnóstico
•	Acompanhar
•	Envolver a equipe
•	Usar as tecnologias da informação e comunicação
•	Institucionalizar o planejamento

Registro e 
documentação

Apropriação do uso de registros 
e documentação dos seus 
processos com envolvimento da 
gestão escolar.

•	Fazer os registros regulares
•	Registrar os processos internos
•	Estimular o registro na escola
•	Usar o registro para acompanhamento

Acompanhamento 
das aprendizagens

Apropriação do 
acompanhamento dos 
resultados de aprendizagem, por 
meio dos dados educacionais 
primários e secundários 
disponíveis, com envolvimento 
da gestão escolar.

•	Acessar e divulgar os resultados de aprendizagem
•	Analisar e usar dados educacionais
•	Envolver equipe da secretaria de Educação
•	Envolver a equipe da escola
•	Institucionalizar o acompanhamento da aprendizagem

Constituição 
de equipe 

colaborativa

Compreensão da importância 
de trabalhar colaborativamente, 
envolvendo inclusive os gestores 
escolares.

•	Favorecer a comunicação entre a equipe
•	Envolver a equipe da secretaria de Educação
•	Favorecer a comunicação com a escola
•	Envolver a equipe da escola

Parcerias e 
mobilização social

Apropriação de sua função 
mobilizadora da sociedade pela 
educação e aperfeiçoamento da 
sua capacidade de implementar 
parcerias, considerando as 
necessidades da rede.

•	Mobilizar a sociedade
•	Engajar escola, família e comunidade
•	Aderir a parcerias
•	Favorecer ações intersetoriais
•	Mobilizar para acompanhamento do Plano Municipal de Educação
•	Apoiar o protagonismo estudantil
•	Estabelecer parcerias estratégicas
•	Institucionalizar os processos para parcerias e mobilização social

Articulação entre 
ações da escola e 
políticas da rede

Capacidade de promover a 
integração e a articulação entre 
os projetos das escolas e as 
políticas de educação da rede.

•	Estabelecer relações entre as ações da escola e as políticas 
educacionais

•	Consolidar relações entre as ações da escola e as políticas 
educacionais

•	Adequar políticas às necessidades da escola
•	Envolver os gestores escolares

Formação 
continuada

Apropriação da importância 
de implementar a formação 
continuada da sua equipe e da 
direção escolar na rede.

•	Formar direção escolar
•	Formar técnicos da secretaria de Educação
•	Acompanhar a efetividade da formação
•	Alinhar a formação às necessidades da equipe
•	Institucionalizar a formação

Gestão de recursos

Capacidade de gerenciar os 
recursos financeiros, humanos e 
materiais da rede, com foco na 
aprendizagem.

•	Controlar o patrimônio
•	Planejar o orçamento
•	Captar recursos
•	Estruturar a equipe técnica
•	Usar estrategicamente os recursos
•	Estruturar os recursos humanos das escolas
•	Favorecer a transparência no uso dos recursos
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cOmPEtêNcIas Para GEstOrEs EscOlarEs
O que se espera da direção escolar

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS

Processos de 
gestão

Apropriação dos processos de gestão, grau 
de autonomia com que são executados e 
participação da comunidade escolar em 
instâncias de planejamento.

•	Planejar
•	Executar e acompanhar
•	Fazer diagnóstico
•	Envolver a equipe
•	Usar as tecnologias da informação e comunicação
•	Institucionalizar o planejamento

Registro e 
documentação

Apropriação do uso de registros e 
documentação dos processos e  
práticas da escola. 

•	Fazer os registros obrigatórios
•	Manter registros obrigatórios atualizados
•	Registrar processos internos
•	Institucionalizar os registros/ documentação da escola

Acompanhamento 
das aprendizagens

Apropriação do acompanhamento 
dos resultados de aprendizagem 
dos estudantes por meio dos dados 
educacionais  disponíveis.

•	Acessar e divulgar os resultados de aprendizagem
•	Analisar os dados educacionais
•	Tomar decisão a partir dos resultados
•	Envolver a equipe escolar
•	Compartilhar informação com a secretaria
•	Envolver estudantes, pais e responsáveis com os 

resultados

Constituição 
de equipe 

colaborativa

Compreensão da importância de trabalhar 
em equipe, nos planejamentos, decisões e 
ações da escola.

•	Compartilhar decisões com a secretaria
•	Envolver a equipe escolar
•	Ser uma liderança presente
•	Ser uma liderança democrática

Parcerias e 
mobilização social

Compreensão da importância da 
participação dos estudantes, das famílias 
e da comunidade nos planejamentos, 
decisões e ações da escola.

•	Valorizar e promover a  participação do aluno
•	Mobilizar a comunidade escolar
•	Aderir a parcerias
•	Engajar a família e a comunidade
•	Favorecer ações intersetoriais
•	Efetivar a gestão democrática na relação com 

estudantes, famílias e comunidade
•	Institucionalizar processos para a participação e 

mobilização social

Articulação entre 
ações da escola e 
políticas da rede

Capacidade de compreender a integração 
e a articulação dos projetos da escola 
(PPP, projetos didáticos e institucionais, 
proposta pedagógica da escola) e as 
políticas de educação da rede municipal.

•	Estabelecer relações entre ações da escola e as 
políticas educacionais

•	Atuar em parceria com a secretaria
•	Contribuir para as políticas
•	Incidir nas políticas

Formação 
Continuada

Preocupação da gestão pedagógica em 
garantir a formação continuada dos seus 
profissionais

•	Organizar encontros informativos
•	Assegurar espaços formativos
•	Valorizar a formação
•	Alinhar a formação às necessidades da equipe
•	Institucionalizar a formação continuada na escola

Gestão de 
recursos

Capacidade de gerenciar os recursos 
financeiros, humanos e infraestrutura 
(materiais, espaço e equipamentos) da 
escola, com foco na aprendizagem.

•	Controlar o patrimônio
•	Controlar o uso dos materiais
•	Prestar contas
•	Viabilizar e disponibilizar os recursos
•	Acompanhar o uso dos recursos
•	Estruturar o funcionamento do trabalho da equipe
•	Usar estrategicamente os recursos
•	Captar recursos
•	Favorecer a transparência no uso dos recursos
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DIMENSÕES COMPETÊNCIAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS

Conhecimento
sobre

educação

Conhecimento geral sobre
a qualidade da educação no
município e sobre ações em
curso para a sua melhoria

•	Acompanhar a vida escolar de estudantes

•	Buscar informações sobre a educação do município

•	Conhecer papéis e atribuições da secretaria  
de Educação, das escolas, de responsáveis  
e da comunidade para garantir uma educação  
de qualidade

Atitude e
disposição
para agir

Disposição em atuar pela
educação e mobilizar outros
pela causa

•	Valorizar a educação

•	Discutir sobre a situação da educação no município

•	Participar de atividades que envolvam o tema da 
educação

•	Estimular outras pessoas a agirem em prol da 
educação

Estrutura de
uma rede social
pela educação

Atuação coletiva, com diversidade
de pessoas e de organizações
que trabalham conjuntamente e
com alto grau de confiança em
prol da educação

•	Integrar atores de diferentes setores da sociedade

•	Contar com diversidade de escolas, classes sociais, 
faixas etárias e orientações políticas

•	Estar aberto à adesão de novos integrantes

•	Atuar de forma coletiva e unida

Vitalidade de
uma rede social
pela educação

Capacidade de produzir resultados e 
de gerar impacto com continuidade 
das ações coletivas; boa capacidade de 
comunicação e de interação na rede, 
abertura para novos integrantes e grau 
de autonomia da rede

•	Ser propositivo frente aos desafios da educação, 
projetando mudanças e comprometendo-se com 
atividades para sua efetivação

•	Trabalhar coletivamente para produzir resultados 
efetivos, consistentes e perenes em prol da 
qualidade da educação

•	Desenvolver estratégias para a continuidade da 
mobilização social em prol da educação

•	Comunicar as ações e resultados gerados pela 
rede

Abrangência da
rede social

pela educação

Abrangência territorial da rede e
diversidade de públicos envolvidos
e impactados pelas ações
realizadas

•	Realizar ações que contemplem todo o território

•	Desenvolver ações que impactem diversos 
públicos como escolas, docentes, responsáveis, 
organizações sociais etc

O que se espera da mobilização social
pela educação no município

mObIlIzaçãO
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Programa 
ofereceu diversas 
formações 
voltadas a 
secretários, 
técnicos, gestores 
e professores

durante o ano de 2018, o PVE ampliou a 

oferta de oportunidades formativas voltadas 

a profissionais da rede municipal, impactando 

desde secretários e técnicos a gestores 

escolares e professores. As formações  

tiveram o objetivo de fortalecer e apoiar  

os profissionais no exercício de suas  

funções. As oportunidades oferecidas  

foram as seguintes: 

Oportunidades 

Educare • Por meio de uma parceria com a plataforma Educare, o 
PVE ofereceu aulas gratuitas pela internet a professores dos municípios 
participantes do programa. As aulas contavam com professores online para 
tirar dúvidas. Foram mais de 500 participantes de 88 cidades brasileiras, que 
tiveram acesso a aulas distribuídas em seis temas focados no cotidiano de 
educadores da rede municipal de ensino.

Saiba mais sobre como foram essas formações nas páginas seguintes.

aperfeiçoamento coletivo • Junto com o professor Carlos 
Sanches, o PVE ofereceu sessões de Aperfeiçoamento Coletivo que 
atenderam a secretários de Educação e suas equipes. Representantes de 
mais de 60 municípios participaram. Foram realizadas cinco edições de 
videoconferência, seguidas de acompanhamento do professor por e-mail e 
WhatsApp. Carlos Sanches foi presidente da Undime Nacional e do  
Conselho Nacional do Fundeb. 

mentoria individual • O PVE ofereceu a 13 secretários de Educação 
selecionados pelo Instituto Votorantim sessões de Mentoria Individual 
com Claudia Costin, considerada uma referência no campo da educação 
e atualmente diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas 
Educacionais da FGV-RJ.

formativas  
para redes municipais 
estão entre os  
destaques de 2018

a consultora  
claudia costin  
fala nesta entrevista 
sobre a mentoria 
Individual realizada  
com secretários  
de Educação

“Experiência me 
possibilitou 
pensar no 
que está 
acontecendo 
com a educação 
de forma 
completa.

“
uma novidade oferecida 

pelo programa PVE para 

secretários de Educação 

foi a possibilidade de 

realizarem um programa de 

Mentoria Individual com a 

consultora Claudia Costin, 

considerada uma referência 

no campo e atualmente 

diretora do Centro de 

Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais da 

FGV-RJ. Foram realizadas 

nove sessões com cada 

um dos 13 secretários 

selecionados com base no 

comprometimento  

com a formação e os 

resultados esperados.
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A secretária de 

Educação de Aracruz, 

Ilza Rodrigues Realli, 

em encontro  

com a consultora 

Claudia Costin

Claudia já ocupou diversos 

cargos públicos – entre eles, 

foi ministra da Administração 

e Reforma (1995-2002), 

secretária de Cultura do 

Estado de São Paulo (2003-

2005) e secretária de 

Educação do Estado do Rio 

de Janeiro (2009-2014) – e 

esse histórico possibilitou 

aos secretários participantes 

do PVE trocar experiências e 

compartilhar dilemas. Leia a 

seguir os principais trechos da 

entrevista com ela.

Como foi esse trabalho de 

acompanhamento e mentoria 

para secretários de Educação? 

Essa foi a experiência mais rica 

de mentoria que já vivi. Trabalhei 

desde o início a ideia de qual é o 

legado que querem deixar quando 

saírem da secretaria de Educação. 

Também reforçamos a questão 

das competências necessárias a 

um profissional que ocupa  

esse cargo, complementando  

um trabalho que já é realizado 

pelo PVE. 

E como você avalia o trabalho  

do PVE nessas localidades?  

É possível detectar avanços?

Fiquei pasma com o apoio 

efetivamente dado pelo programa 

para os municípios. Tudo o que 

eu acredito que precisa ser feito 

para melhorar a qualidade da 

educação o Instituto Votorantim 

está tentando fazer. Todos os 

municípios com os quais tive 

contato tinham avaliações 

diagnósticas e acompanhavam o 

cumprimento de metas.

“Foi um grande 
privilégio poder contar 
com a experiência 
da Claudia. Além de 
toda a ajuda que tive 
no desenvolvimento 
das ações em 2018, 
já listei várias 
iniciativas e ideias 
que vamos realizar 
este ano. Também 
estou compartilhando 
com os gestores 
da secretaria o 
conteúdo de cada 
uma das sessões de 
coaching como forma 
de disseminar os 
aprendizados.”

Ilza Rodrigues  
Realli, secretária  
de Educação de  

Aracruz (ES)

O que os secretários levam 

dessa jornada? E para você,  

fica algum aprendizado? 

Pessoalmente, eu aprendi  

demais. Foi uma experiência 

que me possibilitou pensar no 

que está acontecendo com a 

educação de uma forma mais 

completa. Tenho usado  

exemplos dos municípios do  

PVE em reuniões e fóruns 

dos quais faço parte. Para os 

municípios, acho que ajudou a 

dar a coragem que a função  

exige para fazer as 

transformações necessárias.  

Fiquei feliz ao ver que muitos 

secretários se preocupavam  

em compartilhar com suas 

equipes o que estávamos 

discutindo e alguns  

até repassavam  

informações de cada  

sessão. Isso também foi  

um aprendizado, uma  

compreensão de que é  

preciso conquistar a  

equipe e engajar as  

pessoas na mudança.
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aperfeiçoamento coletivo e aulas da Plataforma 
Educare: oportunidades formativas que possibilitaram 
novos olhares sobre gestão e prática escolar

O PVE ofereceu sessões de Aperfeiçoamento Coletivo que 

atenderam a secretários de Educação e equipes de mais de  

60 municípios. Foram cinco videoconferências com dois temas 

centrais, escolhidos pelos próprios participantes, que também 

receberam apoio por e-mail e WhatsApp.

Todo o processo foi conduzido por Carlos Sanches, ex-presidente 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime). Para ele, a experiência serviu para compartilhar boas 

práticas de gestão. “Os secretários e suas equipes levantaram 

temas múltiplos e referentes ao que acontece diariamente nas 

secretarias, o que permitiu resultados efetivos.”

Formações contribuem para 
compartilhar saberes e 
expandir conhecimentos

aPErFEIçOamENtO cOlEtIVO
 

Temas trabalhados  
no aperfeiçoamento:

“Como cumprir o piso e a carreira” 
e “O cumprimento do Plano 
Municipal de Educação”

Estratégias pedagógicas a partir 
dos resultados do Ideb” e “Como 
cumprir a carga horária de 1/3”

“Financiamento e Fundeb” e 
“Encerramento do ano letivo e 
planejamento 2019”

“Indicadores de Qualidade da 
Educação” e “Atendimento de 
crianças com deficiência”

“Estratégias de formação 
continuada” e “Tecnologias  
nas escolas”

PlataFOrma EducarE
as aulas online da Plataforma Educare são destinadas a 

professores que buscam aperfeiçoar suas práticas.  

Além de vídeo e chat para tirar dúvidas em tempo real,  

o ambiente virtual possui uma espécie de “lousa digital”  

e permite, também, subir documentos para facilitar a interação.

“O Educare possui, hoje, mais de 120 mil alunos que pagam para 

usar o site. Mas para cidades que fazem parte do PVE todos os 

professores da rede municipal de ensino podem se inscrever nas 

aulas e participar gratuitamente”, explica o fundador da plataforma, 

Márcio Boruchowski. Do PVE, foram mais de 500 participantes de 

88 cidades no último ano. 

Temas trabalhados  
pelo Educare:

Práticas de leitura em educação 
infantil: alfabetização inicial e 
fundamental I

Sequências didáticas de  
leitura e escrita 

A concepção de leitura nos 
documentos orientadores 
nacionais (BNCC): a relação com  
a prática do professor 

Formulação de itens para 
avaliações: como avaliar 
competências e habilidades no 
fundamental I e II 

Como montar um planejamento de 
aulas para 2019 visando a BNCC 

Como montar projeto  
para desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais
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Voluntários  
da Votorantim  
dão força extra  
para PVE  
nos municípios
Em 2018, empregados das 
empresas investidas da 
Votorantim dedicaram mais 
de 9.200 horas de trabalho  
a ações do programa

Funcionários das empresas 

investidas da Votorantim contam 

com apoio, estrutura e um 

portfólio de possibilidades para 

exercer, de forma voluntária, sua 

vocação para a ação cidadã em 

suas comunidades. 

Uma das principais ações nessa 

linha é o Desafio Voluntário, 

iniciativa que reconhece as  

pessoas que contribuem para a 

realização de ações de voluntariado 

e promovem a mobilização social 

para o bem comum.  

No ano passado, a maioria das 

ações se voltou para o Parceria 

Votorantim pela Educação. Das 

5.263 pessoas que participaram 

do Desafio, 4.936 fizeram 

atividades relacionadas ao PVE – o 

que representa 94% do total. 

A Nexa Resources de Três Marias 

(MG) conquistou a primeira 

posição em cinco das seis 

categorias (Unidades, Voluntários 

Empregados, Voluntários 

Convidados e Grupos de 

Mobilização do PVE).

As ações da unidade foram 

planejadas a partir do manual 

e do regulamento do Desafio 

Voluntário.  Empregados visitaram 

diversas escolas para conhecer 

a realidade e elegeram a Escola 

Municipal Clarinda Firmina de 

Araújo Santos para desenvolver 

ações ao longo do ano. No mesmo 

espaço também funciona a Escola 

Estadual Manuel Pereira no 

período da manhã. 

“O espaço estava mal cuidado, 

precisava de pintura, troca de 

vidros, tinha muitas carteiras 

quebradas e telhas fora do lugar. 

Pactuamos com os dois diretores, 

da rede municipal e da estadual, e 

trabalhamos muito”, destaca Alice 

Mascarenhas Castilho, analista de 

Responsabilidade Social da Nexa. 

Para arrecadar dinheiro, foram 

feitos eventos como um bazar 

e um almoço comunitário. Ao 

longo do ano, foram muitos dias 

de trabalho envolvendo cerca de 

300 voluntários – funcionários 

diretos e indiretos da fábrica e 

representantes comunidade – para 

dar uma cara nova ao espaço.

Desafio Criativos da Escola
Em 2018, o PVE mais uma vez foi parceiro do Desafio Criativos da Escola, uma iniciativa do Alana que premia 

estudantes dedicados a construir projetos para transformar realidades. Em Brasilândia (MS), estudantes do 6° 

ano da Escola Municipal Antônio Henrique Filho criaram o “Dicionário indígena ilustrativo: resgatando a língua 

Ofaié e Guarani”, uma ideia que integrou alunos não indígenas e alunos das etnias que vivem na região para a 

construção desse projeto que, além de valorizar a língua desses povos, estimulou a troca de saberes entre os 

jovens. Resultado: levaram o título de Destaque Nacional PVE no Desafio. 
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reconhecimento 
contribui para 
ampliar o 
compromisso dos 
municípios e dar 
visibilidade a ações 
inovadoras 

Prêmio PVE  
reconhece práticas 
diferenciadas  
no programa

todos os municípios que 

participam do Parceria 

Votorantim pela Educação 

concorrem ao Prêmio PVE, 

um reconhecimento a 

práticas diferenciadas  

no programa.

Os vencedores do prêmio 

– que é financiado pelo 

Banco Votorantim – 

ganham viagens com 

objetivos formativos  

e culturais.

O regulamento da 

premiação passou por 

mudanças na edição 2018. 

A principal delas foi a 

divisão em dois grupos 

de acordo com o porte 

de município: até 20 mil 

habitantes e mais  

de 20 mil habitantes. 

destaque Nacional • 
reconhece os municípios que 
tiveram atuação diferenciada 
em todas as frentes do PVE.  
Um município de cada porte é 
premiado e os representantes 
ganham uma viagem formativa 
e cultural para um destino 
internacional.

Gestão Educacional, 
Gestão Escolar e 
mobilização social • três 
representantes de cada município 
e de cada frente do programa 
ganham uma viagem formativa e 
cultural um destino nacional.

Prática de 
acompanhamento da 
aprendizagem • reconhece 
práticas de acompanhamento 
da aprendizagem de destaque 
realizadas nas escolas.   
Os premiados ganham  
assinatura de 12 meses de kits 
pedagógicos e as duplas gestoras 
das dez escolas ganham a 
inscrição para um curso online  
de especialização em gestão 
escolar e pedagógica.

São reconhecidas 
as seguintes 
categorias:

Vencedor 
nacional 
conheceu 
experiência  
da Finlândia
São Gonçalo do Abaeté (MG), 

município localizado na área de 

Nexa, foi vencedor na categoria 

nacional do Prêmio PVE 2017. 

Três representantes do município 

participaram de uma viagem cultural 

e formativa à Finlândia. 

Fizeram parte da comitiva, realizada 

entre 22 e 30 de setembro de 2018, 

a secretária do município, Fabiola 

Inês Pôrto, as professoras Vicência 

Pereira Alves de Castro e Silésia Nunes 

de Andrade Xavier, que atuam como 

técnicas formadoras, e a coordenadora 

do PVE no Instituto Votorantim,  

Anna Christina Nascimento.

Representantes dos municípios premiados 

nas categorias Gestão Educacional,  

Gestão Escolar e Mobilização Social visitam o  

Instituto Votorantim, em São Paulo
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Os municípios vencedores no Prêmio PVE 2017 em Gestão 

Educacional, Gestão Escolar e Mobilização Social ganharam  

uma viagem a São Paulo. Três representantes dos municípios de 

Maragojipe (BA), Esmeralda (RS), São Félix (BA) e Santa Filomena 

(PE) participaram de vivências educacionais e culturais.

A programação, realizada entre os dias 16 e 20 de julho de 2018, 

contou com atividades como workshop, cursos, bate-papo  

com especialistas em educação, visita a museus e pontos  

turísticos da capital paulista.

Vencedores das categorias 
viajam a São Paulo

Anna Christina Nascimento, coordenadora do PVE (esq.), 

e representantes da Secretaria de Educação de São 

Gonçalo do Abaeté durante a viagem à Finlândia

“ A formação em todos os aspectos foi um momento ímpar que nos 
promoveu um norte para melhorar nossas práticas pedagógicas.

“
Adriana Carolina Mendes, Maragojipe (BA) 

Para Fabíola, foi importante ver 

que o que faz a diferença e torna o 

país uma referência na educação é 

o empoderamento do professor. “O 

professor é dono das ações e tem 

a compreensão de que é a chave da 

mudança. Ele defende a instituição 

com amor, contribui para preparar 

o aluno não apenas na educação 

formal, mas também para a vida.”

Anna Christina, coordenadora 

do PVE, destaca que conhecer 

na prática a experiência da 

Finlândia foi muito importante 

para a estratégia do programa. 

“Vimos que a autonomia que é 

dada ao professor nas escolas é 

um grande diferencial e isso nos 

provocou reflexões que irão inspirar 

mudanças”, afirma. 
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Programa atuou 
com secretarias 
municipais e escolas 
para estimular 
diagnóstico e ações 
com esse objetivo

Acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos 
foi tema central em 2018

O  tema central de trabalho 

do PVE 2018 com as 

secretarias municipais de 

Educação e escolas foi 

o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos. 

Para apoiar as atividades 

realizadas nas cidades, 

o Instituto Votorantim 

disponibilizou uma 

ferramenta para medir essa 

evolução. 

O TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO ERA COMPOSTO DE CINCO ETAPAS: 

Pesquisas acadêmicas irão avaliar 
impactos na educação
com o objetivo de fomentar os estudos sobre os resultados de programas que contribuem com a educação 

pública brasileira, e também para subsidiar a metodologia do PVE, o Instituto Votorantim celebra duas 

parcerias com instituições acadêmicas. 

A Fundação Getulio Vargas e a Universidade Estadual do Ceará irão realizar, ao longo do ano 2019, 

pesquisas acadêmicas usando como base dados e informações provenientes do PVE. Os temas serão 

“Capacidades institucionais e dimensões explicativas de resultados positivos do PVE” e “Acompanhamento 

das Aprendizagens: identificando como municípios e escolas se apropriam de estratégias comuns do PVE”. 

Em 2019 teremos muitas novidades para compartilhar.

 

 

1
2
3
4

Escolas realizam levantamento inicial de aprendizagem de alunos;

Buscam analisar dados e situação;

Realizam planejamento de ações;

Realizam ações formativas com os professores;

Analisam resultados das ações e replanejam.5

acOmPaNhamENtO da aPrENdIzaGEm Nas EscOlas

39,5%

36%

13,6%

5,1%
3,3%

2,6% Realizam levantamento 
inicial individualizado

Não entregues ou 
sem resultados

Buscam analisar dados

Realizam planejamento 
de ações

Realizam ações formativas 
com os professores

Analisam resultados das 
ações e replanejam

75,5%
DAS ESCOLAS 
ALCANÇARAM 
ETAPAS 4 E 5

dE OlhO NO PVE 2018
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lINha dO tEmPO

Municípios recebem kits  
com materiais de apoio

Ações de leitura engajam 
municípios (na foto, Angatuba-SP); 
julho também foi o mês  
da visita dos vencedores do 
Prêmio PVE 2017 a São Paulo

Oficina PVE, durante o 
Encontro de Atuação Social

Vencedoras do Prêmio PVE 
2017 viajam à Finlândia, país 
referência em educação; 
reuniões de GESC e GEDU 
também seguem a todo vapor

O Desafio Criativos da Escola 
estimulou o protagonismo juvenil; 

na foto, Niquelândia (GO)

Eventos de encerramento do ano; 
na foto, PVE em Resende (RJ)

Oficina de pactuação PVE

Atividades de formação  
e mobilização dos ciclos; na 
foto, Araçariguama (SP)

FEVErEIrO

maIO

juNhO

julhO

aGOstO

sEtEmbrO

OutubrO

NOVEmbrO

acOmPaNhamENtO da aPrENdIzaGEm Nas EscOlas
Realizam levantamento  
inicial individualizado

Não entregues ou  
sem resultados

Buscam analisar dados
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dEstaquEs NacIONaIs

municípios 
se destacam 
por boa 
integração 
de ações do 
programa à 
estratégia 
das redes

a integração das ações do Parceria 

Votorantim pela Educação às estratégias 

da rede municipal e a articulação entre 

atividades das três frentes do programa 

– Gestão Educacional, Gestão Escolar 

e Mobilização Social – foram fatores 

importantes para potencializar 

resultados nas cidades.

Aracruz (ES) é um município veterano 

no Parceria Votorantim pela Educação 

– está no programa desde 2010 – e sua 

trajetória ajuda a contar as evoluções do 

PVE. A secretária municipal de Educação, 

Ilza Rodrigues Realli, se lembra que 

nos primeiros anos do programa, em 

sua primeira passagem pela secretaria, 

a formação era realizada de forma 

regionalizada em Aimorés (MG) e que os 

técnicos que participavam replicavam 

o conteúdo.  Ela deixou a secretaria em 

2012 e reassumiu quatro anos depois, 

em 2017. “Quando retornei, vi uma 

grande transformação no PVE. E o ano 

de 2018 foi ainda melhor. O programa 

tomou grande proporção, com muito 

Articulação entre 
as três frentes potencializa 
resultados do PVE

envolvimento da comunidade.”

Ilza destaca que, em seu município, 

foram realizadas ações para melhorar 

a satisfação dos professores e o 

planejamento coletivo nas unidades 

escolares. “As escolas não realizavam 

planejamento envolvendo a todos e os 

professores estavam insatisfeitos com o 

horário muito engessado, o que dificultava 

os que trabalhavam em outras redes ou 

em outras cidades”, explica. O horário 

de trabalho foi flexibilizado e em todas 

as escolas foi estabelecida uma reunião 

mensal, realizada no período noturno, 

para acompanhar o planejamento.  

A média de participação nesses 

encontros ao longo do ano foi de 95%. 

A secretaria de Educação também ampliou 

a presença nas escolas, com equipes 

de acompanhamento, para ajudar nas 

dificuldades do dia a dia.  “A satisfação dos 

professores aumentou e isso não aconteceu 

com aumento de gastos, pelo contrário. 

Essas medidas se refletem diretamente 

na aprendizagem dos alunos porque estão 

Encontro formativo 

na Biblioteca 

Municipal de Aracruz
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todos empenhados em garantir que esse 

objetivo seja atingido.”

Na última edição do Ideb, Aracruz cresceu 

1,04 ponto nos anos iniciais e 0,7 nos anos 

finais, passando a ocupar a 6ª colocação 

no estado do Espírito Santo. Além das 

melhorias da gestão, a ampliação da 

mobilização social pela educação também 

colaborou com as transformações.

Mudanças também ocorreram em Ibiraçu 

(ES). A secretária municipal de Educação, 

Valéria dos Santos Rosalem, conta  

que no final de 2017 esteve no evento  

de encerramento do PVE na vizinha  

Aracruz e manifestou o interesse em 

integrar o programa.

“Tínhamos a sensação de que estávamos 

fazendo muita coisa em Ibiraçu, mas que 

faltava foco. Decidimos buscar apoio 

porque achamos que ganharíamos um 

trilho”, afirma. Após um ano de trabalho, 

a secretária comemora as conquistas. 

“O PVE nos ajudou a entender o 

“Tínhamos a 
sensação de 
que estávamos 
fazendo 
muita coisa 
em Ibiraçu, 
mas que 
faltava foco. 
Decidimos 
buscar apoio 
porque 
achamos que 
ganharíamos 
um trilho.

“

Valéria dos Santos 
Rosalem, secretária 

municipal de 
Educação  

de Ibiraçu (ES)

Ação de leitura em praça pública, no município de Angatuba

que fazíamos e conseguimos obter 

resultados melhores gastando menos 

energia”, avalia.

Outro grande exemplo de transformação 

é Angatuba (SP). Para o secretário 

municipal de Educação, Jorge Paulo 

de Oliveira, a aplicação da Matriz de 

Competências é o grande diferencial, 

porque possibilita uma visão global do 

desenvolvimento da gestão e indica  

onde é, de fato, necessário avançar.  

Ele acredita que o fortalecimento do 

“trio gestor” formado pelo diretor e 

pelos dois coordenadores pedagógicos 

de cada escola é um grande  

destaque da formação.

“Nós já tínhamos ações para esses 

profissionais, mas o PVE atua de  

forma muito estruturada. Acredito  

que o trio gestor tem papel 

fundamental para alavancar a  

formação continuada dos professores  

e aprendizagem dos alunos”, diz. 
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O PVE permite ampliar conhecimentos que ajudam no dia a dia, 
além de melhorar o diálogo entre secretarias municipais de 
Educação e gestores escolares 

O PVE tem favorecido o desenvolvimento 

de competências e habilidades das 

equipes de Gestão Educacional. Assim, 

secretarias municipais de Educação vêm se 

destacando a partir do bom conhecimento 

de etapas que permitem melhorar seu 

planejamento, registros e documentação, 

além de aprimorar o relacionamento 

entre secretaria, coordenadores 

pedagógicos e diretores escolares.

Para a secretária municipal de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Caçu 

(GO), Cléria Girotto, o PVE colaborou com o 

fortalecimento de sua equipe, constituída 

por ela própria e mais três coordenadoras. 

“Todas somos professoras que assumimos 

funções na secretaria. O PVE foi 

fundamental para nos apoiar e ensinar 

a lidar com as questões administrativas 

em nossas funções.”

Em Ribeirão Claro (PR), a secretária 

municipal de Educação e Cultura, Ana Maria 

Molini, revela que o PVE permitiu ensinar 

os gestores a traçar metas e planos mais 

Reunião do 

grupo de Gestão 

Educacional 

em Pilar do Sul

novos conhecimentos 
fortalecem relações 
entre secretarias municipais 
e gestores escolares 

Book PVE2018.indd   22 13/02/19   16:39



23

organizados. “Para mim, o programa 

representa um apoio, a reunião de 

parceiros que nos ajudam a organizar, 

sistematizar, fazer a ponte entre o que 

você sabe e o que você pode melhorar.  

Traz a teoria alinhada à prática e faz 

você dar o primeiro passo e colocar a 

mão na massa com a certeza de que 

somos capazes.” 

De fato, repensar formatos de 

trabalho pode ampliar bastante a 

atuação de uma secretaria. A diretora 

pedagógica da Secretaria Municipal 

de Educação de Santa Isabel (SP), 

Daniela Cecília da Silva Oliveira Maia, 

destaca avanços nas 29 escolas 

participantes do programa. “O PVE 

nos passou uma visão mais cuidadosa 

sobre nossos processos de trabalho, 

acompanhamento de aprendizagem, 

formação continuada, registros. 

Percebemos o que estava frágil e o 

que precisava melhorar”, comenta.

Já em Pilar do Sul (SC), além da 

formação para a equipe de gestão, a 

secretária municipal de Educação, Vera 

Lúcia Nicomedes Macedo, conta que a 

pasta pôde rever a rota traçada para 

alcançar suas metas. “Há um plano 

de trabalho institucionalizado para a 

gestão 2017-2020, porém não havia 

ainda na rede uma proposta de contexto 

individual, particular, de acordo com as 

demandas, necessidades e condições 

sociais de cada escola. O hábito era o 

de se fazer do mesmo jeito para todo 

mundo e isso incomodava. Mas, em 

uma gestão democrática, a autonomia é 

necessária. Foi aí que o PVE colaborou, 

pois se ajustou ao pensado, proposto e 

nessa trilha passamos a caminhar.”

A técnica formadora de Pilar do 

Sul Elane Fernandes complementa 

que o trabalho de formação que 

já era realizado possibilitou, em 

2018, resgatar os vários papeis que 

formam a educação do município. 

“Coordenadores pedagógicos não 

precisam somente apagar incêndios 

diários, mas podem colaborar com a 

formação de professores. Diretores de 

escolas não precisam apenas focar no 

administrativo, podem contribuir para 

que os coordenadores pedagógicos 

orientem melhor os professores. O PVE 

ajuda na definição de papeis, o que 

muda o conceito da educação na cidade 

e a maneira de trabalhar, porque cada 

um redescobre sua importância, seu 

valor”, reforça a formadora.  

Equipe da secretaria municipal de Educação de Ribeirão Claro, durante a Oficina de Pactuação, em São Paulo

“Todas somos 
professoras 
que assumimos 
funções na 
secretaria. 
O PVE foi 
fundamental 
para nos apoiar 
e ensinar a 
lidar com 
as questões 
administrativas 
em nossas 
funções.

“
Cléria Girotto, 

secretária municipal 
de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e 
Turismo de Caçu (GO) 
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a partir de uma autoavaliação, programa contribui para melhorar 
fluxos de trabalho e diminuir foco em temas administrativos

O programa Parceria Votorantim pela 

Educação tem motivado a autoavaliação  

e a revisão de antigas práticas, processos 

e organogramas, estimulando um fluxo  

de trabalho menos administrativo  

e mais pedagógico nas redes  

municipais de ensino.

A secretária municipal de Educação, 

Cultura e Esporte de Imbituba (SC), 

Cristiane Tokarski Espezim, conta que 

era diretora da maior escola municipal 

até 2017 e, em 2018, quando assumiu a 

Revisão de processos traz 
olhar mais pedagógico 
a secretarias

secretaria, absorveu a proposta do PVE 

como uma possibilidade de melhorar as 

unidades escolares. 

“Quando foi feita a aplicação da  

Matriz de Competências, vimos que 

tínhamos problemas com a formação 

dos gestores escolares e também que os 

técnicos da secretaria precisavam  

estar mais presentes nas escolas. 

Decidimos apostar na melhoria da 

formação continuada e passamos 

também a fazer o acompanhamento do 

Reunião com 

técnicos da 

secretaria 

Educação, em 

Ibitinga
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dia a dia das escolas de forma  

mais próxima”, destaca.

O município de Juquitiba (SP) 

também vivenciou avanços em seu 

segundo ano no PVE, de acordo com 

a avaliação do secretário municipal 

de Educação e Cultura, Oscar 

Vitorino de Moraes. O planejamento 

e o acompanhamento de cada etapa 

pela secretaria foram feitos de forma 

mais próxima; nas escolas, o elo 

entre os diretores e coordenadores 

pedagógicos melhorou; no eixo de 

Mobilização Social, houve ampliação 

da representatividade de setores no 

grupo de trabalho e a realização de 

muitas atividades.

“Em 2017, era tudo muito novo e 

não sabíamos o que poderíamos 

alcançar com o PVE. Já em 2018 

aproveitamos melhor as formações 

do programa e a mobilização social 

também cresceu muito com o tema 

da leitura”, conta o secretário.

Também em sua estreia no 

programa, o município de Ibitinga 

(SP) vivencia boas transformações. 

O secretário municipal de 

Educação, Francisco José Lopes 

Talarico, comemora a sinergia 

entre a proposta do PVE e a 

estratégia pensada pela gestão. 

“Não estávamos tão habituados a 

realizar diagnóstico e acompanhar 

indicadores. Mas todos viram 

que os resultados estavam 

acontecendo e foram  

se envolvendo.”

Talarico afirma que o PVE  

também fortaleceu um olhar 

comum entre secretaria e  

gestores escolares. “Respeitamos 

as características de cada  

escola, mas ampliamos nossa  

visão de rede e uma estratégia 

comum”, destaca. 

Ideb melhora após revisão de diagnóstico

a realização de mudanças no sistema educacional 

com o apoio do PVE possibilitou que o município 

de Alumínio (SP) tivesse um avanço expressivo na 

última edição do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). Nos anos iniciais, o índice 

subiu de 5,4 para 6,6, superando a meta, que 

era de 6,2. Nos anos finais, mesmo não superando 

a meta, de 5,3, o crescimento foi bastante 

expressivo: de 3,9 para 5,1.

O PVE acontece em Alumínio desde 2016. Em 2017, 

quando Andreia Juliana Pires assumiu a secretaria 

de Educação, foi realizado como parte do programa 

um diagnóstico sobre a situação do  

município no Ideb, que apontou um índice  

muito elevado de retenção. 

Para ela, o apoio do PVE foi fundamental por 

deixar claro onde era necessário atuar e o que era 

preciso fazer. Juliana ressalta que as formações 

de educadores e gestores também contribuíram. 

“Foi necessário entender que a reprovação 

demonstra não só o fracasso do aluno. O fracasso 

é de todos, do professor, da secretária e até 

do prefeito. Nossas escolas estavam sendo 

excludentes”, afirma.

“Não estávamos 
tão habituados 
a realizar 
diagnóstico e 
acompanhar 
indicadores.  
Mas todos viram 
que os resultados 
estavam 
acontecendo 
e foram se 
envolvendo.

“
Francisco José Lopes 

Talarico, secretário 
municipal de Educação 

de Ibitinga (SP) 
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com visão mais estratégica, gestores escolares ampliam 
foco sobre a evolução dos indicadores 

uma das principais estratégias do 

Parceria Votorantim pela Educação para 

contribuir com a melhoria da educação 

pública é apoiar os gestores escolares 

na análise de indicadores e na definição 

de planos de ação para responder a 

situações críticas. Esse suporte  

oferecido pelo programa é visto como  

um grande destaque em alguns 

municípios, que já colhem resultados.

Escolas aprimoram  
acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos

Aplicar uma rotina formativa que  

motive novos aprendizados e colabore 

com bons processos e práticas de  

gestão é um diferencial para  

assegurar a melhoria dos resultados  

de desempenho das escolas.  

É por isso que no segundo ano  

do PVE em Miracatu (SP) esse foi  

um dos aspectos mais trabalhados  

no município.

Participantes da 

formação em 

Gestão Escolar 

em Ibirama

“Conseguimos, 
com a parceria 

do PVE, fazer um 
acompanhamento 
de aprendizagem 

melhor, 
envolvendo 

gestores, 
diretores, 

coordenadores  
e professores.

“

Eduardo Antonio 
Pereira, coordenador 

pedagógico do 
Departamento 

Municipal de Educação 
de Miracatu e técnico 

formador do PVE
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Para o coordenador pedagógico 

do Departamento Municipal de 

Educação de Miracatu e técnico 

formador do PVE, Eduardo 

Antonio Pereira, o trabalho de 

formação no eixo de Gestão 

Escolar foi o grande agente 

transformador. Com apoio  

do programa, ao longo  

do último ano, a equipe 

melhorou significativamente  

o acompanhamento dos  

gestores e também a  

formação dos professores. 

O município já realizava 

uma prova municipal de 

avaliação, mas agora passou 

a analisar dados e resultados. 

“Conseguimos, com a parceria do 

PVE, fazer um acompanhamento 

de aprendizagem melhor, 

envolvendo gestores, diretores, 

coordenadores e professores.”

Em Ibirama (SC), a secretária 

municipal de Educação, Cultura 

e Esporte, Marilene Collet 

Krause, afirma que os impactos 

do programa nos diretores das 

escolas já são expressivos.  

“É muito significativo como  

eles já adquiriram uma visão  

de gestores.” 

Em seu segundo ano no PVE, o 

município envolveu 12 escolas 

no programa, sendo seis de 

educação infantil e seis de 

ensino fundamental 1 e 2. A 

partir do acompanhamento de 

indicadores, o município atuou 

na melhoria dos espaços físicos 

nas escolas, uma demanda 

apresentada, principalmente, 

pelos pais de alunos. “Esse 

envolvimento dos pais na 

avaliação dos indicadores 

está contribuindo para que a 

comunidade escolar também seja 

mais atuante e envolvida nas 

práticas pedagógicas.”

Em Xambioá (TO), a técnica 

da secretaria municipal de 

Educação, Joana Darc Conrado 

Pereira, afirma que, em 2018, 

o trabalho foi bastante focado 

Acompanhamento de aprendizagem em Miracatu também aproximou comunidade escolar 

na leitura e escrita dos alunos 

e que o apoio do PVE foi 

muito importante tanto nas 

escolas quanto para a equipe 

da secretaria, que passou a 

acompanhar mais de perto.  

“As atividades foram muito  

bem aceitas pelas escolas e os 

relatos que temos de gestores  

e também de professores  

é que tivemos avanços nos  

eixos que trabalhamos.” 

Valdemiza Rodrigues Cardoso, 

gestora da Escola Municipal 

Francisco Oliveira, ressalta  

que o PVE trouxe o suporte 

necessário para desenvolver  

os projetos que estavam  

sendo planejados. “Agimos 

também na aproximação  

entre os gestores e os 

professores, realizando rodas  

de conversa a cada 15 dias  

para melhorar o diálogo e 

resolver questões que  

poderiam prejudicar o  

trabalho de todos.”
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Formação para gestores escolares alinhada à realidade 
da sala de aula favorece melhorias na educação como 
uma possibilidade de transformação contínua

a construção coletiva de 

melhores práticas para a 

educação é um saber que 

merece ser trabalhado cada 

vez mais nas secretarias 

municipais de todo o país. 

Em Jacareí (SP), a chegada do 

PVE em 2018 caiu como uma 

luva no planejamento traçado 

pela secretaria municipal de 

Educação. Com essa afinidade 

de interesses, as atividades 

do PVE acabaram sendo 

Acompanhamento de 
gestores cria pontes 
entre teorias pedagógicas 
e práticas escolares

incorporadas ao planejamento 

da secretaria. Eventos previstos 

para o programa – como o 

Compartilhamento de 

Boas Práticas – foram 

agregados à programação 

da rede e oferecidos para todos 

os professores.

A secretária municipal de 

Educação, Maria Theresa Cyrino, 

destaca entre os benefícios 

do programa a metodologia – 

dividida em ciclos e interciclos 

– e também o uso de uma 

plataforma de acompanhamento 

de resultados, que contribui 

para promover o uso de 

tecnologias pelos educadores. 

“Muitas novidades que estamos 

introduzindo na rede com o 

PVE iríamos fazer de qualquer 

jeito, mesmo sem a chegada do 

programa. Mas o que fizemos em 

um ano certamente levaríamos 

dois ou três anos para realizar.”

No final de 2017, a secretária 

lembra que aceitou o convite 

para integrar o programa, mas 

a grande surpresa aconteceu 

no início de 2018. “Quando 

nos apresentaram o PVE em 

Seminário sobre gestão 

para aprendizagem 

realizado em Jacareí 
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detalhe, vimos que ele teria como 

foco a formação de gestores 

escolares, incluindo a análise e 

acompanhamento de indicadores, 

e a mobilização social pela 

educação, cujo um dos temas 

era a leitura. Entendi que casava 

completamente com o que 

estávamos planejando.”

Limeira (SP) possui pouco 

mais de 300 mil habitantes e, 

em 2018, recebeu o PVE pela 

primeira vez. Em sua maioria, o 

programa atua com municípios de 

porte menor. Por isso, em Gestão 

Escolar, a secretaria municipal de 

Educação optou por realizar com 

o PVE um trabalho paralelo para 

além das 15 escolas cadastradas 

no programa, alcançando, direta 

ou indiretamente, as outras 69 

Visita de gestores 

escolares de Aparecida 

do Taboado à Fibria de 

Três Lagoas 

Apresentação do PVE  

e roda de conversa 

sobre educação com 

os pais, no centro 

comunitário de Limeira

escolas municipais da rede. 

“O olhar que o PVE trouxe junto 

com o Cedac foi acertado, porque 

tem especialização na área da 

educação aprofundada e ampla, 

mas também objetiva, com 

metodologia e metas. Com uma 

rede do nosso tamanho é difícil 

ampliar as ações para todos e 

a parceria trouxe um olhar sobre 

como alcançar a todos, da área  

de suporte mais técnico até a 

gestão das unidades”, comenta o 

secretário municipal de Educação,  

André Luis de Francesco.

Também em seu primeiro ano no 

PVE, Aparecida do Taboado (MS) 

obteve um grande envolvimento 

dos gestores escolares. A diretora 

de Educação, Adelair Aparecida 

Martins Rodrigues, explica que 

cada uma das nove unidades 

escolares participantes aplicou 

a Matriz de Competências e 

desenvolveu um projeto de 

melhoria com uma sala piloto. 

“Foi muito interessante ver como 

o projeto de uma escola inspirava 

as demais. Isso fez com que todos 

quisessem fazer o seu melhor.”

Ela afirma que o envolvimento dos 

gestores escolares na formação 

foi aumentando a cada ciclo, 

quando os resultados começaram 

a ser percebidos. “Os momentos 

em que todos estavam juntos 

contribuíram muito para melhorar 

a união entre as escolas da rede.”
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somar capacidades, projetos e programas já existentes em uma rede 
amplia relações e permite o avanço de políticas educacionais

Parcerias locais consolidam 
redes pela educação  
nos municípios

a participação social envolvendo 

secretarias municipais, gestores 

escolares, estudantes, familiares, 

lideranças locais e outros parceiros 

é um ponto essencial para engajar 

um município e efetivar redes que 

multipliquem ações sólidas na  

causa da educação.

A secretária municipal de Educação 

da Estância Turística de Tremembé 

(SP), Cristiana Mercadante Esper 

Berthoud, conta que, antes da 

chegada do Parceria Votorantim pela 

Educação, o município já contava 

com outros programas educacionais 

como Comunidade de Aprendizagem, 
Evento de mobilização 

e apresentação do 

Criativos da Escola, 

em Itapeva
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FAST- Famílias e Escolas Juntas e 

o Tremembé tem Mais Educação. 

Por isso, foi preciso, logo no 

início de 2018, promover a 

integração. “Estava preocupada 

com a possibilidade de um 

projeto concorrer com outro, mas 

percebi que o PVE apresentava 

flexibilidade às necessidades 

do município. Então fizemos 

reuniões com todos os programas 

para integrá-los. E foi aí que  

tudo deslanchou.” 

A articulação entre os parceiros 

por meio da mobilização teve 

grande destaque na cidade. 

“Temos uma noção de que a 

comunidade escolar toda, ou 

seja, familiares, professores, 

funcionários e alunos, é 

responsável pela aprendizagem. 

Qualquer pessoa pode e deve 

ser educador, formar um cidadão 

é responsabilidade de todos. 

Quando o PVE ouviu o município 

e nos ajudou a integrar ações 

já existentes com a finalidade 

de mobilizar a todos, vimos um 

diferencial. Afinal, se não há 

essa correlação de trabalhos, o 

impacto dos parceiros é mínimo”, 

afirma a secretária.

Em Santa Filomena (PE), o PVE 

está em seu segundo ano e 

percebe-se, cada vez mais, o 

envolvimento da comunidade 

nas discussões e agendas 

que abrangem os espaços 

educacionais.  

“Estamos fazendo um 

trabalho em rede, sem 

fragmentar, onde estão todos 

juntos, gestão educacional, 

gestão escolar e a frente 

de mobilização, que, ao 

lado do poder público, 

dos professores, alunos, 

comunidade e parceiros, 

articulam uma grande 

transformação na educação 

do município”, reforça 

a técnica da secretaria, 

Cristiane Nattali de  

Souza Martins.

Atuação junto ao grêmio estudantil

O município de Itapeva (SP) também viu o tema 

da educação envolver toda a comunidade. Entre 

os pontos mais marcantes da mobilização houve 

a aproximação com gremistas. Representantes de 

grêmios estudantis de 18 escolas – 17 de ensino 

fundamental 2 e uma de fundamental 1 – realizaram 

encontros periódicos e planejaram conjuntamente 

ações em postos de saúde, asilos e praças. Por 

iniciativa do grêmio, alunos da Escola Municipal João 

Gilberto, no bairro rural Areia Branca, passaram e ir 

até o posto de saúde e ler para as pessoas que 

aguardavam atendimento.

Sônia Maria de Oliveira Roseiro, supervisora 

de educação básica da secretaria de Educação 

e técnica mobilizadora do PVE em Itapeva, 

destaca o desejo de ampliar as ações para 2019. 

“Acho que, para uma primeira experiência, 

conseguimos avançar bastante. Mas ainda temos 

muito para fazer e já estamos com vários planos 

para este ano.”

Ação de leitura 

organizada pela frente 

de Mobilização, em 

Tremembé
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com grupos de mobilização diversos e 
atividades tomando áreas públicas, debate 
sobre educação ganha espaço nas cidades

Ações do programa 
aproximam comunidades 
do ambiente escolar

Estações de leitura 

mobilizaram a 

população de 

Paraibuna e foram 

replicadas ao longo 

do ano por parceiros
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aproximar a comunidade do 

ambiente escolar é um efeito 

bastante benéfico das ações 

de mobilização do Parceria 

Votorantim pela Educação.

A coordenadora de projetos da 

Secretaria Municipal de Ensino 

de Salesópolis (SP) e técnica 

mobilizadora do PVE, Bernadete 

da Penha de Souza, destaca 

que a mobilização gerada 

pelo programa vai além da 

produção de eventos culturais 

pontuais: promove verdadeiras 

transformações na educação 

por meio da dedicação e 

participação ativa de todos.

Para formar o grupo de 

mobilização de Salesópolis, foram 

convidados representantes da 

Biblioteca Municipal, de escolas 

municipais e estaduais, do 

Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente, empresários, 

ONGs e instituições religiosas. 

A frente de Mobilização realizou 

atividades com dança e teatro, 

o projeto LIG (Leitura Infantil 

em Grupo), o Arraiá Literário, a 

Bag de Livros (mala colocada em 

diferentes pontos da cidade) e até 

mesmo um passeio na Charrete 

Literária, entre outras ações. 

“Tiramos os alunos de dentro 

da sala de aula para ultrapassar 

os muros, abrir as portas, 

mobilizar a comunidade e trazer 

mais gente para fazer parte 

disso. E também chamamos o 

jornal da cidade, fizemos vídeos, 

destacamos muito a importância 

da leitura em todos os locais, 

seja no banco, no posto de 

saúde ou mesmo na Santa 

Casa”, conta Bernadete.

Em Paraibuna (SP), o 

envolvimento de toda a 

comunidade nas iniciativas 

escolares também foi um 

destaque em seu primeiro 

ano de PVE. Assim como 

em Salesópolis, para a 

mobilização de Paraibuna 

foram convidadas pessoas de 

diversos segmentos. Com isso, 

o trabalho chegou a todas as 

escolas das redes pública e 

privada, inclusive na zona rural, 

por meio de ações culturais 

como uma tenda de leitura 

na praça, exposta na festa 

de aniversário da cidade, e as 

Estações de Leitura.

“Quando a gente se deu conta, 

todo mundo estava engajado. 

Deu tão certo que acabamos 

reproduzindo nossas ações 

em outros momentos, com 

novos parceiros”, comemora a 

supervisora do ensino, Benedita 

Fátima Pereira Monteiro.

O mesmo relata a diretora 

do Departamento de 

Educação, Cultura, Esportes 

e Lazer de Paraibúna, Maria 

Benedita de Souza Rodrigues 

Santos. “Conseguimos fazer 

a comunidade acreditar no 

programa e abraçá-lo de 

verdade. Isso fez com que 

a mobilização fosse algo 

inovador, porque pudemos  

nos unir para melhorar a 

relação de todos com a leitura, 

a escrita e a cultura da cidade”, 

afirma a diretora.

No Piauí, 
ações 
chegam a 
territórios 
distantes 

as ações de mobilização 

em Betânia do Piauí (PI) 

buscaram envolver  

diversos setores da  

sociedade e chegaram  

até nas comunidades  

mais distantes da sede  

do município. 

Após formar o grupo de 

mobilização na sede, que 

contou com mais de 30 

participantes, foram criados 

dois subgrupos em áreas 

mais afastadas  para garantir 

o engajamento de moradores 

de outros territórios.  

Na Vila do Mel, distante  

cerca de 40 quilômetros 

da sede do município, o 

subgrupo envolveu 15 

participantes, e em Mulungu, 

a 10 quilômetros, outras  

20 pessoas. 

“O programa teve uma 

contribuição efetiva para 

ampliar o conhecimento  

da população sobre  

o valor da educação”,  

destaca Clécio de Macedo 

Reis, coordenador pedagógico 

da secretaria municipal de 

Educação e que atuou como 

técnico mobilizador do PVE.
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rEsultadOs

acompanhamento da evolução dos participantes é feito pela matriz de competências

72% dos municípios 
superam metas  
do programa em 2018

ao final do ciclo 4 do PVE, 72% dos municípios 

superaram as metas estabelecidas para o ano.  

A evolução dos municípios no programa é 

mensurada a partir da Matriz de Competências.  

No começo do ano, é feita uma avaliação de cada 

uma das competências trabalhadas no programa, 

são definidas metas de evolução e selecionadas 

competências que devem ser priorizadas. Cada 

município entrega um produto concreto ao final do 

rEsultadOs POr FrENtE dE atuaçãO
GESTÃO EDUCACIONAL

76% dos municípios apresentaram avanços nos resultados médios 
das competências das equipes das secretarias de Educação 

GESTÃO ESCOLAR

80% dos municípios apresentaram avanços nos resultados 
médios das competências das equipes das escolas

MOBILIZAÇÃO

86% dos municípios apresentaram avanços nos resultados 
médios das competências das equipes de mobilização

RESULTADO GERAL

91% dos municípios apresentaram avanços nos resultados 
médios das competências dos três eixos

ano (leia mais sobre a Matriz de Competências 

da página 8 à 12).

O balanço geral do PVE 2018 também  

aponta que 98% dos municípios registraram 

avanço em ao menos uma competência  

ao longo do ano.

*Resultados consideram 95 dos 104 municípios 
participantes do PVE 2018; os resultados de nove 

municípios não foram aferidos até janeiro de 2019.
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EVOluçãO dOs muNIcÍPIOs

Status geral Ciclo 1 | 2018

Status geral Ciclo 4 | 2018

do primeiro ao último ciclo, há uma evolução das redes municipais 
participantes do programa

a partir do diagnóstico aplicado no ciclo 1 e da mensuração dos resultados ao final 

do ciclo 4, é possível observar a evolução dos municípios que participaram do Parceria 

Votorantim pela Educação durante o ano de 2018.

No gráfico apresentado abaixo, nota-se a melhoria da pontuação geral dos municípios, 

com o deslocamento da curva do gráfico para a direita, ainda que a maioria deles 

permaneça no nível “Em Consolidação”. Nas páginas seguintes, apresentamos 

gráficos com a evolução individual dos municípios.

O PVE classifica os resultados das redes municipais em quatro níveis
(percentual referente ao número de municípios participantes em cada estágio)

FráGIl Em cONsOlIdaçãO cONsOlIdadO rObustO

Municípios registram 
avanços ao longo do ano
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2%
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19%
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19%
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0%

0% 0% 0% 0%

1%

5%

22%

42%

23%

7%
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Status geral Ciclo 1 | 2017
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rEsultadOs

cIdadEs até 20 mIl habItaNtEs

Status geral Ciclo 1

Status geral Ciclo 4

 

Frágil Em Consolidação Consolidado Robusto

Ciclo 1 3 44 5 0

Ciclo 4 0 40 12 0

EVolução dos MuniCíPios nA MAtRiz dE CoMPEtênCiAs*
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Frágil Em Consolidação Consolidado Robusto

Ciclo 1 5 36 2 0

Ciclo 4 0 31 12 0

*Aferição foi feita em 95 municípios 
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O PVE oferece ferramentas 
e conteúdos com caráter 

mobilizador, buscando sensibilizar 
e engajar comunidades com 
linguagem simples e acessível 

Em 2018, o PVE fortaleceu sua proposta de 

valor inspirada na mensagem “Estar presente 

faz a diferença”. Para isso, sua estratégia 

de comunicação buscou apoiar redes que 

contribuíssem para acompanhar a vida 

escolar de crianças e adolescentes, por meio 

do envolvimento direto ou engajando novos 

atores na causa.

O PVE convocou as comunidades para a ação 

com uma linguagem objetiva e vocabulário 

acessível a todos. A ideia foi dialogar com 

ações populares, e não dos grandes veículos 

de comunicação. Por isso, o programa usou e 

abusou das mídias sociais. 

Foi criado o grupo de WhatsApp PVE com 

mobilizadores e formadores e nele foram 

trocadas milhares de fotos e vídeos  

sobre os temas trabalhados em cada  

cidade, etapas de realização dos ciclos  

e outras atividades como forma inspirar 

estratégias e metodologias.

No segundo semestre, criou-se também o 

grupo de Facebook Parceria Votorantim pela 

Educação, utilizado para o compartilhamento 

Comunicar é  
mobilizar redes

de conteúdos que conectem  

pessoas, desafios e boas práticas  

para a melhoria da qualidade  

da educação. Ainda no campo  

digital, foram enviados comunicados 

por e-mail para alinhar cronogramas e 

divulgações entre mobilizadores e formadores 

do programa e outros interlocutores.

A Central de Conteúdo foi uma novidade 

do programa na edição de 2018. Todos 

os materiais gráficos e digitais foram 

disponibilizados em uma área específica no 

site do Instituto Votorantim, facilitando o 

utilização pelos municípios. 

A Central reúne documentos como cartaz, 

banner, folder, filipeta de mobilização, a 

Matriz de Competências do PVE, releases 

para a imprensa e materiais para utilização 

em reuniões e ambientes de trabalho, como 

secretarias de escolas, sedes de secretarias 

municipais de Educação, corredores e salas 

de aula, e espaços de circulação de  

pessoas, especialmente em dias de  

eventos do programa.

cOmuNIcaçãO
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ParcErIas

somando conhecimentos para 

O PVE contou com parcerias que percorreram todo o brasil e 
dialogaram com os desafios e realidades de secretarias e escolas 
municipais, por meio de suas expertises e vivências

a formação de redes pela educação não foi apenas um estímulo 

do PVE aos municípios. Em 2018, o Instituto Votorantim 

também fortaleceu suas parcerias e estimulou as conexões entre 

conhecimentos, inovações metodológicas e tecnologias sociais. 

multiplicar resultados

n Para a ampliação do programa, que saltou de 51 municípios em 2017 para 104 no 
ano de 2018, o PVE contou com a chegada do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Ao lado da Comunidade Educativa 
CEDAC, parceiro do PVE de longa data, estes parceiros técnicos foram responsáveis 

por realizar as formações do programa nos 104 municípios.

n O programa também articulou oportunidades formativas e de mobilização, somando 
experiências diferentes e complementares para qualificar a gestão, a mobilização e a 
aprendizagem dos estudantes por meio da Plataforma Educare, Mentoria Individual 
de Claudia Costin, Aperfeiçoamento Coletivo com professor Carlos Sanches e com o 
Alana, idealizador do Desafio Criativos da Escola.

Boas parcerias só trazem resultados quando são articuladas com 

responsabilidade, comprometimento e o compartilhamento generoso de 

expertises que se somam e nos reinventam quando entram em contato com as 

ferramentas e estratégias já existentes no programa. É com o envolvimento de 

todos que as verdadeiras transformações nos espaços de educação acontecem. 

E tem muito mais em 2019!
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REALIZAÇÃO

PARCEIROS
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