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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
(...)
III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade;
(...)
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
(...)
III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade;
(...)
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente.
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A Constituição prevê...



Educação e o Pacto Federativo

Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas 
federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 
qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas 
federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 
qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
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“Não basta reverenciar a Constituição; é preciso cumpri-la”. 
(Raquel Dodge).

“Não basta reverenciar a Constituição; é preciso cumpri-la”. 
(Raquel Dodge).



A Constituição prevê...

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  (
Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  (
Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
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Assim, em resumo:
- Todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola;
- Todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola na 

idade apropriada;
- Todos os alunos deveriam aprender na idade certa.

Assim, em resumo:
- Todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola;
- Todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola na 

idade apropriada;
- Todos os alunos deveriam aprender na idade certa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2


Mas a realidade mostra...
(depois de 80 anos de vinculações)



• 11,5 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que não 
sabem ler ou escrever.  

     Fonte: PNAD Contínua 2017.

Mas a realidade mostra... 
(depois de 80 anos de vinculações)

• 2 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão 
fora da escola.

     Fonte: PNAD Contínua 2017.

6,8 milhões de crianças de 
0 a 3 anos fora da escola, o 
que representa 67,3% dos 

brasileiros nessa faixa 
etária.

6,8 milhões de crianças de 
0 a 3 anos fora da escola, o 
que representa 67,3% dos 

brasileiros nessa faixa 
etária.

Desses, 1,8 milhões não 
frequentam a educação 

infantil por falta de 
escola/creche na 

localidade ou por falta 
de vaga.

Desses, 1,8 milhões não 
frequentam a educação 

infantil por falta de 
escola/creche na 

localidade ou por falta 
de vaga.

• De cada 100 crianças que ingressaram na escola, apenas 59 
concluem o ensino médio (menos da metade dos brasileiros 
têm o ensino médio).

     Fonte: PNAD Contínua 2017.

Fonte:  PNAD Contínua 2017.



Escola que garanta o 
direito à aprendizagem

Fonte: Diagnóstico da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), 
2016/Ministério da Educação. 

• 5 em cada 10 alunos de 8 anos não conseguem 
fazer cálculos e são insuficientes em leitura.

• 7 em cada 10 alunos do 
3º ano do ensino médio 
têm nível insuficiente em 
português e matemática.
Fonte: SAEB 2017/MEC e reportagem do G1.



Importância da educação 
infantil

“Não investir com inteligência nesses primeiros anos de 
vida é uma decisão bem pouco inteligente do ponto de 
vista do orçamento público. Basta usar a matemática”.

“Não investir com inteligência nesses primeiros anos de 
vida é uma decisão bem pouco inteligente do ponto de 
vista do orçamento público. Basta usar a matemática”.

Fonte: Ganhador do Nobel de Economia, James Heckman em entrevista à veja.  
http://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infan
cia
/, acesso em 04-10-2017.

• Estudos em neurociência e em ciências sociais 
demonstram que:

(a) oportunidades desiguais se 
tornam habilidades desiguais e 

isso é mais difícil de ser 
revertido nas etapas seguintes

(a) oportunidades desiguais se 
tornam habilidades desiguais e 

isso é mais difícil de ser 
revertido nas etapas seguintes

(b) custo-benefício de investir na 
primeira infância é mais 

impactante que esforços em 
etapas posteriores. 

Fonte: Rossel; Rico; Filgueira. Early Childhood and Childhood. In: Towards Universal 
Social Protection: Latin American pathways and policy tools

http://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/
http://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/
http://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/


Busca Ativa: estratégia para 
inclusão

Iniciativa adotada pelo 
Estado para identificar 
crianças que, por razão de 
pobreza, abandono ou 
outras dificuldades, estão 
fora da escola, trazendo-as 
para o sistema educacional. 

Iniciativa adotada pelo 
Estado para identificar 
crianças que, por razão de 
pobreza, abandono ou 
outras dificuldades, estão 
fora da escola, trazendo-as 
para o sistema educacional. 

Busca Ativa   Demanda Manifesta

Pais ou responsáveis 
procuram a instituição 
de ensino para 
matricular o aluno.

Pais ou responsáveis 
procuram a instituição 
de ensino para 
matricular o aluno.

Fonte: XIMENES E GRINKRAUT, 2014, p. 80.

Estratégias 1.3, 
1.4, 1.1.6 e 3.11 

do PNE 



Pesquisa do MEC sobre a Busca Ativa 
Escolar

• Na Bahia, o questionário sobre o uso da ferramenta de busca 
ativa foi respondido por 349 dos 417 Municípios (83,7%) 

49% dos Municípios 
baianos que 

responderam à 
pesquisa não fizeram 

a adesão à 
Plataforma da Busca 

Ativa Escolar
Fonte: Ministério da Educação/DICOP/2018

• Plataforma busca ativa escolar: desenvolvida pelo UNICEF, em 
parceria com outras entidades, busca ajudar os Municípios a 
combater a exclusão escolar. Fonte: https://buscaativaescolar.org.br/

https://buscaativaescolar.org.br/
https://buscaativaescolar.org.br/
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 
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A Constituição prevê...
(está tudo aqui!...)



Então, escola sem partido?

Como conciliar 
diversidade de 

opiniões dentro de um 
ambiente 

democrático em sala 
de aula?

• Censura x abuso da liberdade de ensinar• Censura x abuso da liberdade de ensinar



Escola sem...biblioteca, 
laboratório, acessibilidade!

Fonte: Censo Escolar/2017



Escola sem...valorização dos 
professores

Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor
(segundo a OCDE, há 10 anos o percentual era de 7,5%).
Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor
(segundo a OCDE, há 10 anos o percentual era de 7,5%).

Fonte: SASE/MEC

73 Municípios 
informaram não ter 
plano de carreira

73 Municípios 
informaram não ter 
plano de carreira

124 Municípios 
informaram não 

pagar o piso 
salarial

124 Municípios 
informaram não 

pagar o piso 
salarial

Metade dos professores não recomendam a profissão.Metade dos professores não recomendam a profissão.



Escola que garanta o 
direito à aprendizagem

• Pagamento do piso 
salarial

• Plano de carreira
• Qualificação profissional

Professores 
preparados 

e 
estimulados

Professores 
preparados 

e 
estimulados

• Organização competente 
do processo de ensino

• Qualificação dos 
diretores da escola

Bons 
gestores 

educacionai
s

Bons 
gestores 

educacionai
s

Dois 

pilares
Dois 

pilares



Gestão escolar 
democrática... mas com 

qualificação!

Fonte: G1 Distrito Federal de 23-11-2017

• A eleição dos diretores de escola deve ocorrer 
em ambiente democrático, mas deve ser 
exigida uma qualificação mínima para o cargo, 
com competências de administração escolar.

• A eleição dos diretores de escola deve ocorrer 
em ambiente democrático, mas deve ser 
exigida uma qualificação mínima para o cargo, 
com competências de administração escolar.



“Apenas 36% dos professores dizem que seu diretor 
sempre ou quase sempre dá atenção especial a 
aspectos relacionados a aprendizagem.”

“Apenas 36% dos professores dizem que seu diretor 
sempre ou quase sempre dá atenção especial a 
aspectos relacionados a aprendizagem.”

“Em 74% dos Municípios brasileiros os diretores 
são alocados apenas por indicação política.”
“Em 74% dos Municípios brasileiros os diretores 
são alocados apenas por indicação política.”

Fonte: Educação Já! Uma proposta suprapartidária de estratégia 
para a educação básica brasileira e prioridades para 2019-2022. 
Movimento Todos pela Educação. Novembro/2018.

“Em apenas 27% das redes municipais os diretores 
receberam algum tipo de formação específica em 
gestão escolar.” 

“Em apenas 27% das redes municipais os diretores 
receberam algum tipo de formação específica em 
gestão escolar.” 

“O coordenador pedagógico também não tem tido 
uma estrutura de preparo à altura da missão.”
“O coordenador pedagógico também não tem tido 
uma estrutura de preparo à altura da missão.”



Importância dos Conselhos 
de Educação

• Foi elaborado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto 
Rui Barbosa um questionário sobre os Conselhos Municipais 
e Estadual de Educação, para realizar um diagnóstico das 
condições de funcionamento e atuação dos Conselhos de 
Educação, além de um breve perfil de seus integrantes.

• Foi elaborado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto 
Rui Barbosa um questionário sobre os Conselhos Municipais 
e Estadual de Educação, para realizar um diagnóstico das 
condições de funcionamento e atuação dos Conselhos de 
Educação, além de um breve perfil de seus integrantes.

• Conselhos municipais e estaduais de educação são 
instâncias importantes na concretização da gestão 
democrática. Atuam como mediadores e articulares 
da relação entre a sociedade e os gestores públicos. 

A aplicação do questionário ocorrerá, de forma piloto no RS, 
e vai levar em conta a realidade dos Conselhos de Educação 
nos 497 Municípios gaúchos.

A aplicação do questionário ocorrerá, de forma piloto no RS, 
e vai levar em conta a realidade dos Conselhos de Educação 
nos 497 Municípios gaúchos.



“Lugar de criança é no 
orçamento público”!

“Dificilmente um aumento no gasto por 
aluno significará avanços se não vier 
acompanhado da melhoria na gestão e 
na distribuição desses recursos.”

“Dificilmente um aumento no gasto por 
aluno significará avanços se não vier 
acompanhado da melhoria na gestão e 
na distribuição desses recursos.”

Fonte: Educação Já! Uma proposta suprapartidária de estratégia para a 
educação básica brasileira e prioridades para 2019-2022. Movimento Todos 
pela Educação. Novembro/2018.



Compatibilização das leis 
orçamentárias com o PNE

• “(...) Na prefeitura, instrumentos de 
planejamento terão de se vincular ao plano 
decenal de educação: Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA), Plano de Ações 
Articuladas (PAR), entre outros.”

• “(...) Na prefeitura, instrumentos de 
planejamento terão de se vincular ao plano 
decenal de educação: Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA), Plano de Ações 
Articuladas (PAR), entre outros.”

Fonte: Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação - 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF


Exemplo hipotético prático – Meta 1 (Creche e Pré-escola)

Meta 1: 
a) universalizar, até 2016, a educação 

infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade

b) ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE.

Meta 1: 
a) universalizar, até 2016, a educação 

infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade

b) ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE.

Situação atual e necessidade de criação de vagas do Município “X”: 
a) 80% de taxa de atendimento em pré-escola => 100 vagas a criar até 2018.
b) 30% de taxa de atendimento em creche => 150 vagas a criar até 2024.

Situação atual e necessidade de criação de vagas do Município “X”: 
a) 80% de taxa de atendimento em pré-escola => 100 vagas a criar até 2018.
b) 30% de taxa de atendimento em creche => 150 vagas a criar até 2024.

Compatibilização das leis 
orçamentárias com o PNE



Exemplo hipotético prático – Meta 1 (Creche e Pré-escola)

Planejamento de ações : 
1. planejar programa de construção de escola ou ampliação de 

estabelecimentos existentes;
2. contratação de professores e demais servidores da educação 

ou capacitação de professores existentes (curso de formação 
continuada) para trabalhar com crianças de 0 a 5 anos;

3. contratação de transporte escolar para crianças de 4 e 5 
anos.

Planejamento de ações : 
1. planejar programa de construção de escola ou ampliação de 

estabelecimentos existentes;
2. contratação de professores e demais servidores da educação 

ou capacitação de professores existentes (curso de formação 
continuada) para trabalhar com crianças de 0 a 5 anos;

3. contratação de transporte escolar para crianças de 4 e 5 
anos.

Compatibilização das leis 
orçamentárias com o PNE



• FUNDEB pode terminar em 2020!• FUNDEB pode terminar em 2020!

PEC 15/2015: Câmara dos DeputadosPEC 15/2015: Câmara dos Deputados

PEC 24/2017: Senado FederalPEC 24/2017: Senado Federal

O FUNDEB é essencial para compensar assimetrias 
entre os entes federativos. Mas é necessário que se 
avance na discussão para que o Fundo se torne 
também um mecanismo redistributivo dentro dos 
Estados, em que Municípios com situação mais crítica 
recebam maior complementação.

Perspectiva preocupante!...



Município Aplicação em MDE Receita Líquida de 
Impostos e 
Transferências 
(Ajustada)

Total da 
Aplicação 
em MDE 
(%)

Pré-escola Creche Pop 4 
e 5 
anos

Pop 0 
e 3 
anos

Pop 
total 
0 a 5 
anos

TRIUNFO 90.092,201.57 213.177.414,49 42,26 94,23% (D) 37,96% 
(R)

728 1.483 2211

BENTO 
GONÇALVES

81.240.070,93 236.828.896,47 34,30 106,20% 
(R)

51,01% 
(R)

2.276 4.593 6869

LAJEADO 47.507.463,50 160.375.976,56 29,62 114,77% 
(R)

70,58% 
(R)

1.693 3.542 5235

Investir é fundamental, mas a boa 
gestão dos recursos é determinante

*(D) = Descumprimento/(RD) = Risco de Descumprimento/(R) = Regular

Fonte: Portal do TCE-RS (valores aplicados em MDE em 2017) e TC educa 
(população e percentual de oferta de vagas em 2017)



E os Tribunais de 
Contas nesse 

cenário?



Os Tribunais de Contas e o PNE
• Resolução Atricon nº 3/2015: “Controle externo dos recursos 

públicos destinados à Educação”.

• Acordo de Cooperação Atricon/IRB com o MEC e o FNDE: 
“Desenvolvimento de Ações Relativas à Implementação da Lei nº 
13.005, de 24 de junho de 2014, no que tange à execução dos 
planos de educação”.

• Acordo de Cooperação Técnica Atricon/IRB com o FNDE: 
“desenvolvimento e implantação do Módulo de Controle Externo 
(MCE), visando assegurar confiabilidade e fidedignidade dos dados 
declarados ao SIOPE”.

• Acordo de Cooperação Técnica Atricon/IRB com o FNDE: 
“desenvolvimento e implantação do Módulo de Controle Externo 
(MCE), visando assegurar confiabilidade e fidedignidade dos dados 
declarados ao SIOPE”.

• QATC da educação: a emissão de alertas regularmente aos 
jurisdicionados em risco de não alcance das metas previstas nos 
planos de educação é critério de pontuação.

• QATC da educação: a emissão de alertas regularmente aos 
jurisdicionados em risco de não alcance das metas previstas nos 
planos de educação é critério de pontuação.

• Comitê da Educação do IRB: busca dar continuidade às iniciativas 
desenvolvidas pelo GT Atricon-IRB, em especial quanto à atualização e 
difusão do software TC educa.

• Comitê da Educação do IRB: busca dar continuidade às iniciativas 
desenvolvidas pelo GT Atricon-IRB, em especial quanto à atualização e 
difusão do software TC educa.



• Desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Minas 
Gerais, com o apoio do TCE-RS e do TCE-MS;

• Base de dados com informações 
atualizadas dos Municípios;

• Base de dados com informações 
atualizadas dos Municípios;

• Alerta de advertência quando do não 
atingimento da meta.

• Alerta de advertência quando do não 
atingimento da meta.

• Leiaute que contempla os indicadores num 
período de tempo e o percentual de 
atendimento da respectiva meta;

• Projeto piloto para as Metas 1 e 3, elaborado a partir de 
ferramenta tecnológica com amplo acesso à sociedade. 
Próximas metas a serem carregadas no sistema: 2 e 5;

• Projeto piloto para as Metas 1 e 3, elaborado a partir de 
ferramenta tecnológica com amplo acesso à sociedade. 
Próximas metas a serem carregadas no sistema: 2 e 5;

TC educa



Funcionalidades
1) Faixas de monitoramento1) Faixas de monitoramento

• Escala de cores: indica a maior (vermelho) ou menor (verde) 
criticidade de um Estado ou Município no atingimento de cada 
um dos indicadores do TC educa.

2) Indicação da situação de risco2) Indicação da situação de risco

• Descumprimento: não foi atingido o indicador e já 
decorreu o prazo para atingimento da meta.

• Risco de descumprimento: há risco de não se 
atingir o indicador dentro do prazo previsto 
para a meta.



Funcionalidades
3) Consulta por Estado3) Consulta por Estado
• Permite selecionar um Estado e verificar a situação de 

todos os seus Municípios quanto ao atendimento das 
metas.
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4) Consulta por UF/Município4) Consulta por UF/Município
• Permite selecionar um Estado ou Município e verificar 

sua situação em todos os indicadores do TC educa.

• Permite visualizar a situação dos 
Municípios do Estado selecionado.

5) Mapa5) Mapa



• O sistema gera um relatório, que poderá ser 
encaminhado, por meio eletrônico, ao Administrador 
responsável, aos Poderes Legislativos, ao Ministério 
Público, aos Conselhos de Educação e do FUNDEB, às 
organizações da sociedade civil e a instâncias de 
monitoramento e controle cadastradas.

• O sistema gera um relatório, que poderá ser 
encaminhado, por meio eletrônico, ao Administrador 
responsável, aos Poderes Legislativos, ao Ministério 
Público, aos Conselhos de Educação e do FUNDEB, às 
organizações da sociedade civil e a instâncias de 
monitoramento e controle cadastradas.

• Os Tribunais de Contas poderão emitir 
alertas aos gestores dos Municípios ou 
dos Estados que estiverem em situação 
de descumprimento ou risco de 
descumprimento;
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O diferencial: emissão 
de alertas



• Política pública pressupõe:

Projeto 
adequad

o

Capacidade de 
implementaçã

o

Compromisso 
político e 

determinação



“Só vamos cometer 
erros originais”!
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Saber copiar o que dá certo 
– evidências! Escola de Ensino Médio 

Augustinho Brandão em 
Cocal dos Alves, no 
Piauí:
 2017 – 297 Alunos
• Aprovação de 88,96%
• Reprovação de 10,37%
• Evasão de 0,67%

Escola de Ensino Médio 
Augustinho Brandão em 
Cocal dos Alves, no 
Piauí:
 2017 – 297 Alunos
• Aprovação de 88,96%
• Reprovação de 10,37%
• Evasão de 0,67%

Fonte: Carta Capital de 22-11-2016

De 2010 a 2017, seus alunos conquistaram 
21 medalhas de ouro e 32 de prata na 
Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep).

De 2010 a 2017, seus alunos conquistaram 
21 medalhas de ouro e 32 de prata na 
Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep).



Saber copiar o que dá certo – 
evidências!

Escola Municipal de Educação Básica 
José Wilson Melo Nascimento, em 
Coruripe, Alagoas.

Escola Municipal de Educação Básica 
José Wilson Melo Nascimento, em 
Coruripe, Alagoas.

Fonte: UOL Educação de 06-09-2018.



“A esperança tem duas filhas lindas: 
a indignação e a coragem; a 

indignação nos ensina a não aceitar 
as coisas como estão; a coragem, a 

mudá-las”.
Santo Agostinho
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E VAMOS EM FRENTE!
Conselheiro Cezar Miola,

Presidente do Comitê Técnico de Educação do IRB.

cezar@tce.rs.gov.br

OBRIGADO!
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