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Bem-vind@s ao PVE 2020!
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O PVE surgiu em 2008 com o objetivo de contribuir
para a melhoria da qualidade da educação nos
municípios de atuação das empresas investidas da
Votorantim. Para isso, estruturou sua atuação no
desenvolvimento de Competências para Gestores
Educacionais e Escolares além de envolver toda
comunidade através da Mobilização Social em prol da
Educação, resultando na melhoria da aprendizagem
das crianças, adolescentes e jovens.
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Para que estes avanços pudessem ser mensurados, o
PVE desenvolveu uma Matriz de Competências que
auxilia todos os envolvidos a identificar e
desenvolver melhores práticas de gestão junto às
secretarias de Educação, diretores e coordenadores
pedagógicos de escolas e grupos de mobilização.
Terminamos 2019 muito satisfeitos e felizes,
praticamente todos os municípios participantes do
PVE se desenvolveram nas competências propostas
pela Matriz, e alguns apresentaram avanços bem
significativos. Foram 40 municípios que passaram do
estágio "em consolidação" para "consolidado" e
quatro foram de "consolidados" para "robustos". Isso
significa que os Gestores Educacionais, Gestores
Escolares e Grupos de Mobilização potencializaram
práticas, atitudes e conhecimentos que contribuíram
para a busca de uma educação com mais qualidade.
É justamente este movimento de aceleração e
transformação que almejamos para os municípios ao
longo de uma jornada de quatro anos do PVE.

Chegamos em 2020 confiantes de que estamos no
caminho certo e reconhecendo os desafios e
objetivos que teremos pela frente.
O ano de 2020 também será marcado por eleições
locais. Um ano eleitoral é um ano de fechamento de
um ciclo importante, resultado de um trabalho de
gestão e o legado daquilo que foi desenvolvido ao
longo do período. É, também, uma oportunidade
para promover a continuidade das políticas sociais
desenvolvidas.
Neste ano, iremos atuar juntos para consolidarmos
todo este legado de um trabalho bem feito, que
contou com o apoio e suporte do PVE ao longo dos
últimos anos, com o intuito de qualificar a educação
oferecida pela rede pública e incentivar a população
a se unir por esta causa.
O caderno que você está recebendo tem a intenção
de ser mais um instrumento para ajudá-lo na
organização e planejamento, alinhando os
momentos formativos, presenciais e entre os ciclos.
Esperamos que você tire o máximo de proveito de
todas as oportunidades e caminhos que o PVE
oferece para um pleno desenvolvimento e
aperfeiçoamento da gestão e resultados alcançados
pelo município.

Estamos todos juntos,
pela Valorização da Educação!
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O que é o PVE?
Você já ouviu esse ditado de que “é preciso
uma aldeia inteira para educar uma criança”?
O programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE) acredita na parceria entre
todos para garantir uma educação de qualidade para as crianças e jovens do país.
Imagine que a criança está no centro de uma rede de apoio, que trabalha em conjunto
pela melhoria da qualidade da sua aprendizagem.
O PVE acredita que todo mundo tem um papel na educação das crianças, e, por isso,
fortalece parcerias para otimizar a intenção e o foco das ações para melhoria da qualidade
da educação nos municípios onde o programa atua.

Por isso, acreditamos que estar presente faz a diferença!
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A partir da definição de focos de atuação
e competências profissionais a serem
desenvolvidas, o PVE realiza momentos
de formação presencial e ações nos
intervalos ao longo de quatro ciclos
no ano, divididos em três frentes de
trabalho: Gestão Educacional, Gestão
Escolar e Mobilização Social.

Sensibilização e mobilização social –
criação e/ou fortalecimento de ações
voltadas a grupos atuantes na sociedade
para contribuir com a promoção da
qualidade da educação.
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Trabalho focado nos temas prioritários
à gestão – formações presenciais e a
distância, alinhadas às prioridades da
gestão, que contribuam para garantir o
aprendizado adequado dos estudantes.
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Formação e apoio à gestão pública –
desenvolvimento de competências para
fortalecer a atuação eficiente de gestores
educacionais e escolares.
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Como o PVE funciona?
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Matriz de Competência
para os municípios
O PVE busca criar e fortalecer redes de parcerias
pela educação nos municípios em que está presente.
Para atingir o objetivo de melhorar a educação é preciso elaborar estratégias eficientes.
Aí é que entram as Competências. Elas são os mapas para a navegação em busca de
uma educação melhor, norteando a atuação de todos os agentes envolvidos no programa,
a fim de garantir uma melhor qualidade na educação dos alunos.
Cada município tem seus desafios próprios, mas não é possível resolvê-los todos de
uma vez. As Competências auxiliam na priorização das ações, e, com isso, guiam o
planejamento para as frentes do programa nos quatro ciclos do ano.
As Competências são compostas por práticas a serem incorporadas no dia a dia de
gestores educacionais e escolares e mobilizadores socais.
É a partir delas que planos de ação são traçados e orientam o foco do trabalho do PVE,
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na busca de resultados eficazes.
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Quais serão as competências e práticas
priorizadas pelo município?

K

Quais são as principais metas e ações
para alcançar este objetivo?
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GESTÃO EDUCACIONAL

PROCESSOS
D E GESTÃO

REGISTRO E
DOCUMENTAÇÃO

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

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

PRÁTICAS
Planejar
Executar
Fazer diagnóstico
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Acompanhar

PRÁTICAS
Fazer os registros obrigatórios
Registrar os processos
internos
Estimular o registro na escola
Usar o registro para
acompanhamento

Envolver a equipe

ACOMPAN HAMEN TO
DA S APREN DIZAGEN S

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

CON STITUIÇÃO
DE EQUIPE
COLAB ORATIVA

Compreensão pela equipe
da secretaria da importância de trabalhar
colaborativamente em
equipe, envolvendo
inclusive os gestores
escolares.
PRÁTICAS
Favorecer a comunicação
entre equipe
Envolver a equipe da secretaria

Acessar e divulgar os resultados
aprendizagem

Favorecer a comunicação
com a escola

Analisar e usar dados educacionais

Envolver a equipe da escola

Envolver equipe da Secretaria
de Educação

Usar as tecnologias da
Informação e comunicação

Envolver a equipe da escola

Institucionalizar o planejamento

Institucionalizar o acompanhamento
da aprendizagem
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PARCERIA S E
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Apropriação pela
Secretaria da sua função
de mobilizadora da
sociedade pela educação
e aperfeiçoamento da sua
capacidade de implementar parcerias considerando as necessidades da
rede
PRÁTICAS
Mobilizar a sociedade
Engajar escola, família
e comunidade
Aderir a parcerias
Favorecer ações intersetoriais
Mobilizar para acompanhamento
do PME
Apoiar o protagonismo estudantil
Estabelecer parcerias estratégicas
Institucionalização dos processos
para parcerias e mobilização social

ARTICULAÇÃO DAS
AÇÕES DA ESCOLA E
POLÍTICA DA REDE

FORMAÇÃO
CON TIN UADA

Capacidade da equipe da
Secretaria promover a
integração e a articulação
dos projetos das escolas
e as políticas de
educação da rede

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

PRÁTICAS
Estabelecer relações entre
ações da escola e as políticas
educacionais
Consolidar relações entre as
ações da escola e as políticas
educacionais

PRÁTICAS
Formar direção escolar
Formar técnicos da
Secretaria de Educação
Acompanhar a efetividade
da formação

Adequar políticas às
necessidades da escolas

Alinhar a formação às
necessidades da equipe

Envolver os gestores escolares

Institucionalizar a formação

GESTÃO DE
RECUR SOS

Capacidade da equipe da
secretaria de gerenciar os
recursos financeiros,
humanos e materiais da
rede, com foco na
aprendizagem
PRÁTICAS
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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Quais são os papéis e atribuições da
equipe de Gestão Educacional?
TÉCNICOS FORMADORES
São técnicos das secretarias de Educação que participam e contribuem ao processo de implementação
da frente de Gestão Escolar. De modo geral, os técnicos formadores são responsáveis por multiplicar a
formação recebida no âmbito do PVE para os outros Gestores de Escolas da rede municipal de ensino.
Principais atribuições do Técnico Formador
PROMOVER

ATUAR

a articulação entre a secretaria
de Educação e as escolas da
rede por meio de encontros
formativos regulares com
gestores escolares.

em parceria com a equipe
técnica pedagógica da
secretaria de Educação com
o propósito de articular a
formação de gestores escolares
e qualificar o processo das
ações estabelecidas.

DIVULGAR E
ACOMPANHAR
C

M

o andamento das ações e
resultados das ações de gestão
escolar na rede e na equipe da
secretaria.

PARTICIPAR
presencialmente das reuniões
de Gestão Escolar e Educacional.

ATUAR

COMPROMETER-SE
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em parceria com formadores do
PVE para acompanhamento do
percurso formativo e apoiar as
atividades intervalares dos
gestores escolares.

com as ações definidas para o
percurso formativo e responsabilizar-se pelas entregas
acordadas com o(a) formador(a)
no escopo do programa.

GESTORES EDUCACIONAIS

PARTILHAR

com o formador do PVE o
desencadeamento das ações
de formação e dos gestores
nas escolas previstas.
IDENTIFICAR E
COMUNICAR
mobilizadores e formadores
sobre acontecimentos que
possam comprometer o andamento das atividades previstas.
REALIZAR

as atividades dos períodos
intervalares (interciclos)
acordadas no escopo do
programa, de forma a
potencializar o desenvolvimento de Competências
previsto no percurso
formativo.

São técnicos das Secretarias de Educação que participam e contribuem
ao processo de implementação da frente de Gestão Educacional.
Principais atribuições da Gestão Educacional
PARTICIPAR
presencialmente das reuniões
de Gestão Educacional.
REFLETIR, PLANEJAR
E PROPOR
estratégias e ações, articuladas
com as formações do PVE, que
contribuam com o desenvolvimento da rede de ensino em
busca da melhor qualidade de
aprendizagem dos estudantes.

REALIZAR
as ações definidas para o
percurso formativo, de modo
a favorecer o desenvolvimento
de Competências previsto no
escopo do programa e apoiar
a equipe da secretaria de
Educação.

ENVOLVER-SE
nas ações propostas pela
rede no contexto do
programa, considerando
as três frentes, de acordo
com os objetivos definidos
coletivamente.

DESENVOLVER
as atividades dos períodos intervalares (interciclos) acordadas
no escopo do programa, de forma a potencializar o desenvolvimento de Competências previsto no percurso
formativo.
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GESTÃO ESCOLAR

P ROCES S OS
DE GESTÃO

R EGI STR O E
D OCUMENTAÇÃO

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

Apropriação pela direção
escolar do uso de
registros e documentação
dos processos e práticas
da escola.
PRÁTICAS

ACO MPANHAMENTO
DA S APRENDIZAGENS

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

CO NSTITUIÇÃO
DE EQ UIPE
CO LABO RATIVA

Compreensão pela
direção escolar da
importância de trabalhar
em equipe, nos
planejamentos, decisões
e ações da escola.
PRÁTICAS

PRÁTICAS
Planejar

Manter registros obrigatórios
atualizados

Executar

Registrar processos internos

Fazer diagnóstico
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Fazer os registros obrigatórios

Acompanhar
Envolver a equipe

Institucionalizar os
registros/ documentação
da escola

Usar as tecnologias da
Informação e comunicação

PRÁTICAS
Acessar e divulgar os resultados
de aprendizagem

Compartilhar decisões com
a Secretaria
Envolver a equipe escolar

Analisar os dados educacionais

Ser uma liderança presente

Tomar decisão a partir dos
resultados

Ser uma liderança democrática

Envolver a equipe escolar
Compartilhar informação com
a Secretaria

Institucionalizar o planejamento

Envolver alunos/pais e
responsáveis com os resultados
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PARCE RIA S E
MOBILIZAÇÃO SOCI AL

ESCOLA E AS POLÍTICAS
DE EDUCAÇÃO DA REDE

FO RMAÇÃO
CO NTINUADA

Compreensão pela
direção escolar da
importância da
participação dos alunos
e das famílias nos
planejamentos, decisões
e ações da escola.

Capacidade da direção
escolar em 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.

Preocupação da direção
escolar por meio da
gestão pedagógica em
garantir a formação
continuada dos seus
profissionais.

PRÁTICAS
Valorizar a participação do aluno
Promover a participação
dos alunos
Mobilizar a comunidade escolar
Aderir a parcerias
Engajar a família e a comunidade
Favorecer ações intersetoriais
Efetivar a gestão democrática
na relação com os alunos
Institucionalizar processos para a
participação e mobilização social

PRÁTICAS
Estabelecer relações entre
ações da escola e as políticas
educacionais
Atuar em parceria com a Secretaria
Contribuir para as políticas
Incidir nas políticas

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

GESTÃO DE
RECUR SO S

Capacidade da direção
escolar de gerenciar os
recursos financeiros,
humanos e infraestrutura
(materiais, espaço e
equipamentos) da escola,
com foco na aprendizagem.
PRÁTICAS
Controlar o patrimônio
Controlar o uso dos materiais
Prestar contas
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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Quais são os papéis e atribuições
da equipe de Gestão Escolar?
TÉCNICOS FORMADORES
São técnicos das secretarias de Educação que participam e contribuem ao processo de implementação
da frente de Gestão Escolar. De modo geral, os técnicos formadores são responsáveis por multiplicar a
formação recebida no âmbito do PVE para os outros Gestores de Escolas da rede municipal de ensino.
Principais atribuições do Técnico Formador
PROMOVER

ATUAR

a articulação entre a secretaria
de Educação e as escolas da
rede por meio de encontros
formativos regulares com
gestores escolares.

em parceria com a equipe
técnica pedagógica da
secretaria de Educação com
o propósito de articular a
formação de gestores escolares
e qualificar o processo das
ações estabelecidas.

DIVULGAR E
ACOMPANHAR

C
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o andamento das ações e
resultados das ações de gestão
escolar na rede e na equipe da
secretaria.

PARTICIPAR
presencialmente das reuniões
de Gestão Escolar e Educacional.

ATUAR

COMPROMETER-SE
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em parceria com formadores do
PVE para acompanhamento do
percurso formativo e apoiar as
atividades intervalares dos
gestores escolares.

com as ações definidas para o
percurso formativo e responsabilizar-se pelas entregas
acordadas com o(a) formador(a)
no escopo do programa.

GESTORES ESCOLARES

PARTILHAR

com o formador do PVE o
desencadeamento das ações
de formação e dos gestores
nas escolas previstas.
IDENTIFICAR E
COMUNICAR
mobilizadores e formadores
sobre acontecimentos que
possam comprometer o andamento das atividades previstas.
REALIZAR

as atividades dos períodos
intervalares (interciclos)
acordadas no escopo do
programa, de forma a
potencializar o desenvolvimento de Competências
previsto no percurso
formativo.

São os(as) diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos das escolas participantes do programa e
compõem a frente de Gestão Escolar. São responsáveis por desenvolver ações que potencializem a
aprendizagem dos estudantes, acordadas no âmbito do PVE, e promover o envolvimento da comunidade
escolar quando necessário.
Principais atribuições da Gestão Escolar
REALIZAR
as atividades dos períodos
intervalares (interciclos) acordadas no escopo do programa,
de forma a potencializar o
desenvolvimento de competências previsto no percurso
formativo.

COMPROMETER-SE
com as ações definidas para
o percurso formativo e
responsabilizar-se pelas
entregas acordadas com o(a)
formador(a) no escopo do
programa.

REFLETIR, PLANEJAR,
CRIAR E IMPLEMENTAR
estratégias que possam
contribuir para o aumento da
aprendizagem dos estudantes
na unidade de ensino a partir
das formações e articulações
realizadas no PVE.

ATUAR
em parceria com a equipe
técnica pedagógica da
secretaria de Educação.

ENVOLVER-SE
nas ações propostas pela rede,
de acordo com os objetivos
definidos coletivamente.

PARTICIPAR
presencialmente das
reuniões de Gestão
Escolar.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL

CONHECIMEN TO
SOB RE EDUC AÇ ÃO

AT I T U D E E D I SPOS IÇÃO
PAR A AGIR

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

Disposição em atuar pela educação e
mobilizar outros pela causa
Valorizar a educação

Acompanhar a vida escolar de
estudantes

Discutir sobre a situação
da educação no município

Buscar informações sobre a
educação do município

Participar de atividades
que envolvam o
tema da educação

Conhecer papéis e atribuições
da secretaria de Educação,
das escolas, de responsáveis
e da comunidade para
garantir uma educação
de qualidade
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Estimular outras pessoas
a agirem em prol
da educação

VITALIDADE D E U MA
REDE SOCIA L P E L A
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

E ST RU T U RA DE UMA
RED E S O CIA L PEL A
EDUCAÇÃO

Atuação coletiva, com
diversidade de pessoas e de
organizações que trabalham
conjuntamente e com alto grau
de confiança em prol da
educação
AB RANGÊNC I A DA RED E
S O C I AL PE L A E D U C AÇ ÃO

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

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
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Quais são os papéis e atribuições
da equipe de Mobilização Social?
TÉCNICOS MOBILIZADORES
São técnicos das secretarias de Educação que participam e contribuem com o processo de mobilização
social em prol da Educação.
Os técnicos mobilizadores são responsáveis por mapear, identificar, articular, envolver e convocar
pessoas, lideranças locais, ONGs, empresas e outros atores para a causa da Educação no município.
Principais atribuições do Técnico Mobilizador
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MAPEAR
os principais atores (lideranças
locais, ONGs, empresas, entusiastas
etc.) que podem participar e
contribuir com a Mobilização
social em prol da Educação.

REALIZAR
as atividades dos períodos intervalares (interciclos) acordadas no
escopo do programa, de forma a
potencializar o desenvolvimento de
Competências previsto no percurso
formativo.

COMPROMETER-SE
com as ações definidas para o
percurso formativo e responsabilizar-se pelas entregas acordadas
com o(a) formador(a) no escopo
do programa.

PARTICIPAR
presencialmente das reuniões
de Mobilização.
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IDENTIFICAR
causas e desafios educacionais que
podem ser os temas da Mobilização
no município.

SENSIBILIZAR, ARTICULAR
E CONVOCAR
pessoas para a causa da Mobilização Social.

REFLETIR, PLANEJAR E PROPOR,
em parceria com o Mobilizador(a) e
o Formador(a), estratégias e ações
que contribuam com a criação de
uma rede em prol da causa da
Educação.
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MOBILIZADORES
São os colaboradores das empresas que participam e contribuem com o processo de Mobilização Social
em prol da Educação.
Especificamente, os Mobilizadores são responsáveis por mapear, identificar, articular, envolver e convocar pessoas, lideranças locais, ONGs, empresas e outros atores para a causa da Educação no município.
Além disso, os Mobilizadores também apoiam a organização logística do processo.
Principais atribuições do Mobilizador
REALIZAR
as atividades dos períodos intervalares (interciclos) acordadas no
escopo do programa, de forma a
potencializar o desenvolvimento de
Competências previsto no percurso
formativo.
PARTICIPAR
presencialmente das reuniões
de Mobilização.
AJUDAR E IDENTIFICAR
causas e desafios educacionais
que podem ser os temas da
Mobilização no município.

SENSIBILIZAR, ARTICULAR
E CONVOCAR
pessoas para a causa da Mobilização Social.
MAPEAR
os principais atores (lideranças
locais, ONGs, empresas, entusiastas
etc.) que podem participar e
contribuir com a Mobilização Social
em prol da Educação.
ORGANIZAR
as necessidades logísticas para a
realização das ações de Mobilização,
sempre em parceria com o Técnico
Mobilizador(a) e Formador(a).

REFLETIR, PLANEJAR E PROPOR
em parceria com o Técnico(a) Mobilizador(a) e Formador(a), estratégias
e ações que contribuam com a criação
de uma rede em prol da causa da
Educação.
APOIAR
as ações definidas para o percurso
formativo e responsabilizar-se
pelas entregas acordadas com o(a)
formador(a) no escopo do
programa.
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