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O segundo dia da Oficina de Pactuação do programa Parceria pela Valorização da Educação 2019
(PVE) retomou as atividades do dia anterior, com a abertura de Anna Christina Nascimento,
coordenadora do programa no Instituto Votorantim.
Após a abertura, houve o compartilhamento de experiências no painel “O que aprendemos com o

processo de acompanhamento das aprendizagens realizado com apoio do PVE?” Com a participação
de Jenilza Morellato, técnica formadora da Secretária Municipal de Educação de Aracruz/ES e
Daiana Zitkoski, técnica formadora da Secretária Municipal de Educação de Ibirama/ES, com a
mediação de Luciana Franceschini, coordenadora pedagógica do CENPEC. A roda de conversa
fomentou as experiências vivenciadas em campo, principalmente de acordo com as frentes de
atuação do programa: GESC, GEDU e Mob.

“A educação nos fornece base para a mudança que 
almejamos para o alcance efetivo da melhoria de 
aprendizado e formação técnica dos agentes de 

transformação dos quais pertencemos.”
Luciana Franceschini, Coordenadora 

pedagógica do CENPEC

A Matriz de Competências do PVE: importância e aplicabilidade

“A nossa Matriz de Competências nos inspira e é o 
norte dos nossos esforços para o programa [...] é a 

principal contribuição para o nosso processo 
formativo”

Anna Nascimento, coordenadora de Capital 
Humano do Instituto Votorantim
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De acordo com Roberta Panico, diretora de desenvolvimento 
do CEDAC, as competências do programa envolvem habilidades 
para realizar tarefas ou atuar nas frentes em situações diversas, 

mobilizando atitudes e conhecimentos.

Compreende um processo importante de auto-avaliação, 
avaliação 180°, e reflexão com a equipe formadora. A 

classificação permeia os níveis de: frágil, em consolidação, 
consolidado e robusto, a fim de classificar o desenvolvimento 
da Matriz de Competências em cada município, conforme os 

ciclos do programa.

A Matriz nos permite entender onde estamos, como estamos 
evoluindo e como podemos melhorar, de acordo com o nosso 

compromisso com a melhoria da educação. 



Percurso formativo: estratégias de mobilização para engajamento 
da comunidade

Documentário do PVE

Camila Fattori, coordenadora de Projetos na Comunidade Educativa CEDAC, evidenciou em sua apresentação como
funcionará a gestão do PVE 2019, bem como os papéis e responsabilidades de cada envolvido no programa. Camila
reforçou que todos os atores do município são fundamentais para o sucesso do programa: Indivíduos, rede de lideranças,
formador, mobilizador e técnicos mobilizadores das secretarias.

Após o almoço, Fu Kei Lin, analista do PVE no Instituto Votorantim, apresentou a estratégia de mobilização de 2019 que
terá grande foco em gamificação (via redes sociais) e o Guia de Mobilização. A estratégia tem como objetivo construir
relacionamento com a comunidade e o desenvolver de competências dos municípios.

Estratégias de Mídias Sociais Guia de Mobilização

Jornalista do Canal Futura entrevista 
representante do PVE em 2018 

Para encerrar o dia foi realizado o lançamento do

Documentário do PVE, produzido pelo Canal Futura. As

gravações aconteceram ao longo do ano de 2018 e retrata a

abrangência, impacto e resultados do programa nos

municípios.

Para assistir o vídeo, acesse o Futura Play, na série Faz a 

Diferença.  (http://www.futuraplay.org/serie/faz-a-

diferenca/) 

Os materiais estarão (em breve!)  disponíveis na Central de Conteúdos do PVE no site do 
Instituto Votorantim: http://www.institutovotorantim.org.br/instituto/downloads/

Assim que os materiais estiverem disponíveis, comunicaremos a todos via e-mail.


