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O PVE é uma iniciativa do Instituto Votorantim e das empresas investidas e 
parceiras da Votorantim, comprometida com a melhoria da educação pública a 
partir da qualificação de práticas de gestão e de mobilização social de 
comunidades.

Nós acreditamos que, juntos, podemos fazer mais pela educação. Somente por 
meio do trabalho coletivo conseguiremos produzir resultados efetivos. 
Queremos olhar para além das dificuldades, celebrar e valorizar as conquistas 
que contribuem para a qualificação da educação.

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 educação municipal. 

Para atingir o objetivo de melhorar 
a educação, é preciso elaborar 
estratégias eficientes. Aí é que 
entram as Competências, elas 
norteiam 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. 
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.

É a partir delas que planos de ação são traçados e orientam o foco do trabalho 
do PVE, na busca de resultados eficazes.

O que é o PVE?
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Mensalmente, o PVE oferece oportunidades formativas para secretários de 
Educação participantes do programa. O Aperfeiçoamento Coletivo com Carlos 
Sanches e a Mentoria com Claudia Costin são formações feitas por 
videoconferência para auxiliar secretários em qualquer parte do país.

Sessões online para aperfeiçoamento coletivo dos Secretárias (os) de Educação do 
PVE e suas equipes, por meio virtual, sobre temas relacionados a organização da 
gestão, adequação dos processos e procedimentos e busca pela melhoria dos 
indicadores educacionais dos municípios participantes.

Sessões mensais, com temas levantados previamente com os municípios.

Participantes: Secretárias(os) Municipais de Educação e técnicos das 
Secretarias que atuem com os temas abordados.

   

O PVE irá oferecer para até 10 municípios selecionados a oportunidade de 
participar gratuitamente de um projeto de Mentoria Individual para secretários(as) 
de Educação em 2020, a fim de apoiá-los na liderança dos processos de 
transformação educacional pelos quais são responsáveis.

Processo de inscrição: será necessário que os(as) interessados(as) respomdam a 
um formulário e enviem um vídeo com o relato de por que desejam participar da 
mentoria. O link do formulário online será divulgado posteriormente.

Aperfeiçoamento coletivo para Secretárias(os) de Educação e equipe

Mentoria individual para Secretárias (os) de Educação

O QUE É

COMO FUNCIONA

O QUE É

PVE oferece formações aos secretários municipais de Educação
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