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redes municipais de ensino
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1) Cumprimento do período letivo

✓800 horas no ensino fundamental (sem exigência de carga horária na 

educação infantil)

✓Reorganização do calendário escolar (encerramento em 2020 ou 2021, ou 

ainda, continuum nos dois anos letivos)

✓Respeitar norma do Sistema de Ensino (se ainda não há, é preciso solicitar 

com urgência)

✓Definição sobre documentação para o ano letivo de 2020 (vida legal da   

escola e do estudante) (se ainda não há esta norma, é preciso solicitar com 

urgência ao Conselho de Educação que responde pelo Sistema de Ensino)

Ano letivo de 2020:



2) Validação das atividades não presenciais como período letivo em 2020

✓Seguir / respeitar norma do Sistema de Ensino

✓Coordenar o trabalho de organização da documentação junto às escolas 

(conteúdos trabalhados, metodologias utilizadas, recursos técnicos e 

pedagógicos empregados)

✓Registro da frequência ou participação dos estudantes

✓Encaminhar / acompanhar pedido de validação

Ano letivo de 2020:



3) Gestão pedagógica da rede de ensino

✓Acompanhamento / apoio na definição dos objetivos de aprendizagem 

trabalhados no ano letivo de 2020

✓Remanejamento dos objetivos de aprendizagem não trabalhados em 2020 

para o ano letivo de 2021

Quando do retorno das aulas presenciais

✓Sondagens

✓Análises dos resultados com professores

✓Apoio no planejamento e na prática pedagógica dos professores

Ano letivo de 2020:



1) Planejamento do Calendário Escolar do próximo ano

✓ Início do ano letivo de 2021 considerando o ano de 2020 (ou junção dos 2 

anos letivos)

✓Planejamento de período de férias / recesso para professores e demais 

trabalhadores da educação (respeitar legislação local e fatos ocorridos em 

2020)

✓Em 2021 cumprimento de dias e carga horária conforme previsão dos           

Art. 24 (ensino fundamental) e 31 (educação infantil) da LDB 

Ano letivo de 2021:



2) Planejamento de matrículas para próximo ano letivo

✓Discussão com nova equipe

✓Organização (realização) do processo de matrículas

✓Atenção especial para a transição da pré-escola para os anos iniciais do 

ensino fundamental; dos anos iniciais para os anos finais / conclusão de anos 

iniciais e finais na redes municipal / transferências

Ano letivo de 2021:



3) “Transição Pedagógica” - gestão 2020 para gestão 2021

✓ Informar objetivos de aprendizagem trabalhados no ano letivo de 2020 e os 

remanejados para 2021

✓Disponibilizar dados (relatórios) sobre trabalho realizado por professores no 

ano letivo de 2020 e rendimento / desempenho dos estudantes

✓Organização – em conjunto – de formação continuada para professores

Ano letivo de 2021:



3) Planejamento de recursos para o próximo ano letivo

✓Humanos

✓Pedagógicos

✓ Infraestrutura

✓Serviços

✓Outros

Ano letivo de 2021:



1) Gestão orçamentário-financeira

✓Aplicação de no mínimo 25% da receita de impostos e transferências na 

manutenção e desenvolvimento do ensino

✓Aplicação de parcela mínima de 60% do Fundeb em remuneração de 

profissionais do magistério em efetivo exercício

✓Aplicação de no mínimo 95% da receita total do Fundeb dentro do exercício de 

2020

✓Pagamento de remuneração e encargos adequadamente

✓Utilização dos recursos conforme previsão orçamentária (se houver 

necessidade é preciso solicitar alterações)

Encerramento do ciclo de gestão (2017-2020)



2) Gestão administrativa

✓Acompanhamento / finalização / aditivo de contratos, convênios e termos de 

parceria e fomento

✓Fiscalização e relatórios de acompanhamentos de obras e serviços

✓Registro de informações no tempo adequado: Siope, SIgPC e outros sistemas

✓Organização do patrimônio (bens móveis e imóveis)

✓Organização quadro de pessoal

✓Atendimento, em 2020, das demandas dos Conselhos do Fundeb e de 

Alimentação Escolar

✓Análise de documentação para prestação de contas (que será feita em 2021)

Encerramento do ciclo de gestão (2017-2020)



3) Memorial de Gestão

✓Elaboração (com apoio dos articuladores do PVE)

4) Transição

✓Organização e realização de encontros com próxima equipe 

Encerramento do ciclo de gestão (2017-2020)



NOVOS DESAFIOS



▪ Altera a regra de distribuição do ICMS (cota-parte) para as 

Prefeituras

✓Cota-parte do ICMS poderá ser de até 35% (atualmente 

máximo é de 25%), dos quais 10% distribuídos 

considerando indicadores educacionais

✓Distribuição será de acordo com melhoria da 

aprendizagem e redução das desigualdades 

▪ Torna o Fundeb Permanente

✓Complementação da União aumenta de 10% para 23%

✓Todos os estados e municípios poderão acessar recursos 

da União

✓Complementação irá considerar melhoria da aprendizagem 

e redução das desigualdades 

EC 108/2020:



Entendendo melhor uma rede de ensino
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Entendendo melhor uma rede de ensino

Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do MEC / INEP

Taxa de Aprovação 

1º ao 5º 
ano

1º 2º 3º 4º 5º
Indicador de 

Rendimento (P)

2005 89,5 - 93,6 79,6 91,2 95,5 0,90

2007 92,0 97,9 99,8 79,2 91,2 96,6 0,92

2009 94,4 98,8 98,8 88,0 91,0 96,9 0,94

2011 95,2 98,6 98,4 84,8 99,1 96,1 0,95

2013 95,0 98,3 99,3 85,2 99,2 96,0 0,95

2015 95,3 98,8 99,6 85,7 99,3 95,0 0,95

2017 97,2 99,4 99,0 90,6 99,4 98,6 0,97

2019 98,7 99,8 99,9 96,2 99,1 99,0 0,99



Nota SAEB 

Matemática Língua Portuguesa
Nota Média Padronizada 

(N)

2005 194,20 182,20 4,98

2007 205,91 185,00 5,26

2009 229,35 198,22 5,94

2011 221,65 195,93 5,76

2013 230,35 206,32 6,11

2015 233,02 216,83 6,35

2017 250,39 235,05 7,02

2019 258,73 238,61 7,24

Entendendo melhor uma rede de ensino

Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do MEC / INEP



Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do MEC / INEP do Censo Escolar de 2019

Os novos desafios de uma rede de ensino



Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do MEC / INEP do Censo Escolar de 2019

Os novos desafios de uma rede de ensino



Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do Data SUS / Censo Escolar, Inep / Fátima Mottin (estatística) 

931 781 750 671334 351 297 2611.265 1.132 1.047 932
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Fonte: o autor, 2020, com base nos dados do Data SUS / Censo Escolar, Inep / Fátima Mottin (estatística) 

Pré-escola (4 e 5 anos)

Os novos desafios de uma rede de ensino

1.023 1.707 1.773 1.894383 333 364 3501.406 2.040 2.137 2.244
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Fonte: Anuário da Educação Básica Brasileira 2020, TPE

Os novos desafios de uma rede de ensino



Os novos desafios de uma rede de ensino

Fonte: Anuário da Educação Básica Brasileira 2020, TPE



▪ Reorganização da Secretaria de Educação

✓estrutura adequada (organograma)

✓ fluxo de gestão (nova rotina)

▪ Conhecer os Indicadores da Rede Municipal

✓educacionais, administrativos, orçamentário-financeiros                   
e de gestão

▪ Prévio planejamento para alicerçar a tomada de decisões

✓atendimento das demandas e busca por equidade

▪ Reorganização orçamentário-financeira da Secretaria de Educação

✓área de aplicação, fonte de recurso, elemento de despesa

✓maior atenção na execução e na prestação de contas

NOVOS DESAFIOS



Grato!

Carlos Eduardo Sanches
carlos@cesanches.com




























