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Não tenho sabença, pois nunca estudei
Apenas eu seio o meu nome assiná

Meu pai, coitadinho! vivia sem cobre
E o fio do pobre não pode estudá

Meu verso rastero, singelo e sem graça
Não entra na praça, no rico salão

Meu verso só entra no campo da roça e 
dos eito

E às vezes, recordando feliz mocidade
Canto uma sodade que mora em meu 

peito

Poeta da Roça
Patativa do Assaré



Qual o significado prático da existência 
de um Plano Nacional de Educação?

• O Plano Nacional de Educação é um documento que
tem como intenção pautar as demandas da Educação a
partir de uma política de Estado e não de governo. Ou
seja, está assegurado e afiançado pela Constituição
Federal



Plano Nacional de 
Educação

Plano Estadual de 
Educação

Plano Municipal de 
Educação



As Dimensões do Plano Nacional de Educação
O Governo Federal em parceria com o MEC, INEP,

UNICEF e outros parceiros definiu 07 dimensões para
mensurar avanços na qualidade da educação de um
determinado contexto.

01 - AMBIENTE EDUCATIVO: Lugar no qual o aluno adquire os
saberes necessários para viver plenamente sua cidadania. Para
tanto, os gestores dos processos pedagógicos e da Instituição
Pedagógica devem oportunizar um ambiente favorável as
manifestações individuais, tolerância, respeito, disciplina e
alegria.





• 2. Prática pedagógica e avaliação ( estrutura
e formação de professores e professoras
essencial para que a dimensão avance.
Avaliar é mais do que fazer provas);

• 3. Ensino e aprendizagem da leitura e da
escrita (centrar no conceito de
alfabetizações);

• 4- Gestão escolar democrática;



• 5. Formação e condições de trabalho dos profissionais da

escola;
A formação inicial é apenas o início do processo que se
renova todos os dias na urgência e emergência de
prepararmos os alunos para a transição de alunos para
cidadãos;

• 6. Espaço físico escolar;

Escola Estadual de Ensino Médio Lydia Johnson de Macedo

• 7. Acesso, permanência e sucesso na escola
O Acesso foi praticamente efetivado no Ensino Fundamental. Há
necessidade de haver avanços no Ensino Médio com permanência e
sucesso. Para que se efetive esta dimensão se faz necessário
investimentos permanentes e contínuos para correção das assimetrias.
Material didático, como livro por exemplo, não pode ser nacionalizado





ONZE INDICADORES

• INDICADORES GERAIS

1. a média geral de notas dos alunos regularmente

matriculados;

2. os índices de aprovação dos estudantes;

3. o grau de evasão escolar;

4. o nível de satisfação do aluno e de toda a comunidade

escolar;

5. o acesso à tecnologia e sua utilização.



• INDICADORES DE SALA DE AULA

6. A média de notas na sala de aula e o grau de

aprendizagem nas disciplinas;

7. A participação dos estudantes;

8. A percepção dos alunos em relação aos estudos e

dos docentes em relação a todos.



INDICADORES NACIONAIS

09. Na qualidade do ensino;

10. Na qualidade dos serviços prestados pela escola;

11. No desempenho dos alunos.





Por fim 

CANETA DE GESTOR NÃO FAZ A REVOLUÇÃO 
DAS CANETAS.

OBRIGADA!


