


NOSSA AGENDA 

9h30

9h30

09h00 Abertura

09h30 PVE 2020 

10h15 Oportunidades formativas

10h30 Café

11h00 Planejamento 

12h30 Formalização da parceria 2020

13h00 Encerramento

13h15 Almoço 
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• 76 municípios

• 5 regiões do Brasil 

• 75 municípios em continuidade

• 1 município novo 

• 13 municípios de grande porte

• 7 municípios de médio porte 

• 55 municípios de pequeno porte 

2020



9h30

9h30
Período Eleitoral

Jornada d@ secretári@

Graduação PVE

Transição de gestão



Graduação PVE

9h30

9h30

• Ciclo de maturidade previsto para evolução da 
Matriz de Competências: 4 anos. 

• Status final previsto: Consolidado ou Robusto.

• 37 municípios completarão 4 ou + anos de adesão 
ao PVE em 2020 (48%). 

• Destes, 23 (30%) já chegaram no nível previsto. 

• 14 estão no nível Em Consolidação (18%) 
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AVANÇOS NA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS



Graduação PVE

9h30

9h30

• Planejamento 2020 será realizado em conjunto 
com as secretarias e formadores considerando 
algumas possibilidades: 

• Alguns municípios no nível Consolidado ou 
Robusto poderão ter 3 ciclos no lugar de 4.

• Alguns municípios no nível Em Consolidação 
poderão ter interciclos presenciais ou horas 
complementares no próprio ciclo.
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Nos interciclos: Realização de 

atividades práticas a partir do que foi 

discutido e aprimorado durante a 

formação

Consolidação dos 

conteúdos 

aprendidos e 

compartilhamento 

de aprendizado

Formação em conteúdos específicos que 

fortaleçam as competências

Definição das 

competências 

prioritárias e do 

problema educacional 

que conduzirá a 

formação

CICLO

02
CICLO

03
CICLO

04
CICLO

01
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• Conhecimento sobre educação

• Atitude e disposição para agir

• Estrutura de uma rede social local pela educação

• Vitalidade da rede local pela educação

• Abrangência da rede local pela educação

• Processos de gestão

• Registro e Documentação 

• Acompanhamento das Aprendizagens

• Constituição de equipe colaborativa

• Parcerias e mobilização social

• Articulação das ações da escola e as políticas da rede

• Formação continuada

• Gestão de Recursos

APOIO À GESTÃO

Gestão Educacional
e Gestão Escolar

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S

FR
EN

TE
S

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS



Graduação PVE

9h30

9h30

• 4 municípios receberão o modelo de continuidade 
PVE em 2020 que foi desenvolvido como 
metodologia para possível expansão em 2021.

• Juquitiba
• Muriaé
• Três Marias 
• Xambioá 



Graduação PVE – Metodologia de Continuidade

Objetivo Geral da atuação: 

• Contribuir para que todas as 
crianças tenham e mantenham
aprendizado certo na idade certa. 

• Atuação na educação como parte 
essencial da agenda positiva da 
empresa nos municípios 
estratégicos.

Características 

• Programa voltado exclusivamente para municípios que já 
graduaram no PVE (possuem boa capacidade de gestão)

• Impacto na política municipal (Intervenção no município 
como um todo) 

• Trabalho com redes municipais, principalmente no 
Fundamental

• Trabalho com oferta e demanda 

• Utilizar presença/ estrutura da empresa no município 
(mobilizador)

• Busca dar continuidade ao trabalho com competências, 
após graduação no PVE

• Atuação deve ser replicável e que permita ganhos de 
escala 
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Foco na 
aprendizagem 
(proficiência) 

conforme escala 
sugerida pelo TPE

Evolução no 
modelo:

De competências 
para intervenções 
(ações e práticas)

Evolução no 
modelo:

De formação para 
assessoria/ 
consultoria

RESULTADOS
(O que vamos
entregar?)

ATIVIDADES
(O que vamos fazer?)

QUALIFICAR A DEMANDAQUALIFICAR A OFERTA

IMPACTO
(Que transformação 
queremos gerar?)

Suporte as famílias para 
engajamento com a escola

Melhora da aprendizagem e redução das desigualdades 
educacionais entre os estudantes de ensino fundamental nos 

municípios que concluíram sua trajetória no Parceria pela 
Valorização da Educação 

Assessoria aos gestores educacionais e 
escolares para implementação de boas 

práticas gestoras

Gestores educacionais e escolares 
implementam ações concretas 

que assegurem a aprendizagem 
adequada com equidade 

Famílias adotam atitudes e 
práticas em favor da 

aprendizagem adequada com 
equidade 

Graduação PVE – Metodologia de Continuidade
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Graduação PVE – Metodologia de Continuidade

APOIAR OS ESTUDOS

CONFIAR E COLABORAR 
COM A ESCOLA

ACREDITAR NO POTENCIAL 
DOS FILHOS

MOBILIZAÇÃO COM 
FAMÍLIAS 

AGIR DE FORMA PLANEJADA PARA 
MELHORAR A APRENDIZAGEM

ESTAR PRÓXIMO DAS ESCOLAS E 
SALAS DE AULA  PARA QUALIFICAR 

O ENSINO

FORTALECER AS CONDIÇÕES COM 
AS FAMÍLIAS PARA MELHORAR A 

APRENDIZAGEM

ATUAÇÃO COM SECRETÁRIO(A) E 
GESTORES (AS) ESCOLARES

Transição de modelo de 
aferição do resultado 

De: Avaliação pautada em 
evolução de competências

Para: Avaliação focada em 
Atitudes e Práticas

Trilhas de 
atuação 

com foco 
em  

ATITUDE E 
PRÁTICAS



9h30

9h30

Jornada d@ secretári@

• Fortalecimento do secretário como líder do 
projeto 

• Alinhamento com formadores durante ciclos 
e interciclos

• Disponibilidade de agenda para estes 
alinhamentos 

• Disponibilização da equipe técnica para 
participação nas formações e atividades de 
interciclo. 



Período Eleitoral

9h30

9h30

O que pode ser feito:

• Utilizar espaços do PVE para conscientização 
do papel do prefeito e dos vereadores na 
aprovação e tramitação de leis, processos e 
decisões sobre educação. 

• Utilizar o tema para ações de mobilização: o 
que queremos como propostas de governo 
para nosso município? 

• Acompanhar planos dos candidatos na 
temática educação. 



Período Eleitoral

9h30

9h30

O que não pode ser feito: 

O PVE é um programa apartidário. 

• Sendo assim, não é possível utilizar espaços 
do PVE para pronunciamento partidário ou 
benefício próprio – incluindo redes sociais.

• No mesmo sentido, também fica vedado 
vincular ou mencionar o PVE como 
resultado ou parte do processo de 
campanha.



Transição de gestão

9h30

9h30

• Planejamento 2020 será realizado em conjunto 
com as secretarias e formadores considerando 
algumas possibilidades: 

• Utilização do CONVIVA e da ferramenta 
Memorial de Gestão como possível indicador 
e evidência do processo de transição. 

• Inclusão de categoria no Prêmio PVE para 
reconhecimento dos melhores processos de 
transição. 

• Utilização do ciclo 4 (pós eleição) para 
finalização dos processos de registro para 
transição. 




