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APRESENTAÇÃO

JUNTOS PELA EDUCAÇÃO
Mudanças nas práticas pedagógicas, gestores mais comprometidos com a aprendizagem das crianças e os professores
aprendendo mais para alfabetizar melhor.
Esses são alguns dos principais resultados
do Programa Educação Integrada (PEI),
implementado em 15 municípios do estado de Pernambuco.

Os avanços não
são visíveis
apenas nos
números.
Aparecem
também em
depoimentos,
fotos e nos
desenhos das
crianças

O programa foi criado em 2016 por iniciativa
da Secretaria de Educação e Esportes (SEE)
do Estado de Pernambuco para apoiar as
redes municipais na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental. Em 2017,
passou a contar com a parceria do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do
Grupo Neoenergia e sua subsidiária Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O governo de Pernambuco é o implementador, responsável por fortalecer a capacidade técnica dos municípios, promovendo
a integração entre as esferas municipal e
estadual. O Grupo Neoenergia e a Celpe,

assim como o BNDES, participam do financiamento. O UNICEF é o parceiro técnico
na gestão.
A publicação que você tem em mãos aborda
tanto o contexto inicial do PEI quanto a sua
metodologia, os principais resultados, desafios e boas práticas. Como você vai ver nas
próximas páginas, os avanços desse esforço coletivo não são visíveis apenas nos
números. Aparecem também em depoimentos, fotos e nos desenhos das crianças, que
mostram a transformação que o programa
vem provocando na vida de professores,
alunos, coordenadores, gestores e técnicos, dentro e fora das salas de aula.
Ao sistematizar essa experiência, o UNICEF
espera contribuir para que o conhecimento
acumulado nessa iniciativa possa ajudar
outros municípios e estados a garantir o direito de aprender a todas e a cada uma de
suas crianças. Fora da escola não pode! E
na escola sem aprender também não pode!
Boa leitura!

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
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RESUMO EXECUTIVO

AVANÇOS E DESAFIOS
Nos últimos dez anos, Pernambuco avançou
muito na educação, em especial no ensino médio. O estado passou do 21º lugar no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
em 2007, para o 1º, em 2015. Também reduziu
bastante suas taxas de abandono escolar tanto
no ensino médio quanto nos anos finais do ensino fundamental. Para continuar avançando,
criou, em 2016, o Programa Educação Integrada (PEI), que investe na parceria com as redes
municipais, especialmente na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental.
Em seu capítulo inicial, o livro Programa Educação Integrada — Garantindo o direito de
aprender de cada criança conta essa história
de transformação e o contexto de implementação da iniciativa.
O segundo capítulo aborda, em detalhes, a
metodologia do programa. Mostramos como
ela foi implantada e quais são suas principais
inovações, como a integração do gestor na
gestão pedagógica, o monitoramento participativo e a efetivação do regime de colaboração entre estado e municípios.

O capítulo “As transformações na escola
e na gestão” apresenta uma síntese dos
resultados e desafios do programa. Embora não haja dados comparativos do
desempenho educacional entre os municípios que participaram dessa iniciativa e
aqueles que não participaram, segundo
os atores envolvidos em sua implementação os progressos são visíveis e estão registrados em uma série de depoimentos,
ao longo das próximas páginas.
O quarto e último capítulo traz um resumo
de algumas das boas práticas dos 15 municípios participantes do programa. Elas
foram apresentadas durante Seminário
Estadual realizado em fevereiro de 2019,
em Recife. As atividades envolveram encenações, trabalhos com diferentes gêneros
textuais, como cartões-postais, bilhetes e
cartas, e até um musical.
Cada um dos capítulos traz ainda uma
série de quadros que ajudam a entender
o contexto, a metodologia e os principais
impactos do programa.

Cada um dos
capítulos traz
uma série
de quadros
que ajudam
a entender o
contexto, a
metodologia
e os impactos
do programa
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Alunos da rede municipal de
Bonito se divertem com os
livros infantis

Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório

04

GARANTINDO O DIREITO DE APRENDER DE CADA CRIANÇA

01
CONTEXTO

A EDUCAÇÃO NO BRASIL
E EM PERNAMBUCO
Exclusão escolar e atraso na aprendizagem ainda são uma realidade
no país. Em Pernambuco, o Programa Educação Integrada (PEI)
vem ajudando a mudar esse cenário desde a educação infantil
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
(Constituição Federal, artigo 2051)
Apesar de a educação ser um direito universal e uma determinação constitucional,
mais de 2,8 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos2 estão fora da escola no Brasil. Outros 7 milhões3 têm dois
ou mais anos de atraso escolar (veja Infográfico na página 11).

A exclusão escolar atinge principalmente
meninos e meninas vulneráveis, já privados de outros direitos constitucionais. Do
total das crianças e dos adolescentes que
estão fora da escola, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até meio
salário mínimo.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 205. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: jun. 2019.
2
UNICEF. Cenário da exclusão escolar no Brasil. UNICEF, 2017. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/481/file/Cen%C3%A1rio%20da%20exclus%C3%A3o%20escolar%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em: jun. 2019.
3
UNICEF. Panorama da distorção idade-série no Brasil. UNICEF, 2018. p. 4. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/461/
file>. Acesso em: jun. 2019.
1
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De acordo com o Censo Escolar 2018, a
taxa de distorção idade-série se acentua
nas transições da educação básica:4
•

“

O Programa
Educação
Integrada
fortalece a
colaboração
entre estado
e municípios
em prol da
alfabetização,
o que contribui
para a garantia
do acesso a
uma educação
inclusiva e
de qualidade
para as nossas
crianças”
Ítalo Dutra, chefe do
programa de Educação
do UNICEF

No 3º ano do ensino fundamental, quando se supõe que o aluno esteja alfabetizado, a distorção afeta 12,6% dos
estudantes. No 2º ano, o percentual é
de 4,7%.

•

A transição do 5º para o 6º ano também apresenta um salto de 18,6% para
25,8% no número de matriculados que
têm dois ou mais anos de atraso escolar
em relação à idade ideal.

•

A maior distorção idade-série acontece, no entanto, na transição do 9º ano
do ensino fundamental para o 1º ano
do ensino médio, em que praticamente
um terço dos estudantes (33,2%) tem
dois anos ou mais de atraso escolar.

Em relação à aprendizagem, os desafios
também começam desde cedo. Mais da metade (54,73%) das crianças no 3º ano das
escolas públicas tem ainda conhecimentos
insuficientes em leitura.
Caso o país mantenha o atual ritmo de melhoria, serão necessários 76 anos para que
todos os estudantes sejam considerados
proficientes em leitura ao final do 3º ano do
ensino fundamental. O cálculo é do movimento Todos pela Educação, com base nos
resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), de 2016.
Norte e Nordeste foram as regiões que obtiveram os piores resultados, com 70,21%
e 69,15% dos estudantes, respectivamente,
apresentando nível insuficiente. Ou seja,
a maioria das crianças não consegue, por
exemplo, identificar relações simples de
causa e consequência em pequenos textos

ou escrever corretamente palavras com diferentes estruturas silábicas.

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS
A educação brasileira é fundamentada em
um regime de colaboração entre a união,
os estados, o Distrito Federal e os municípios. Para articular o Sistema Nacional de
Educação (SNE), com base em diretrizes,
objetivos, metas e estratégias, a Constituição Federal determinou a elaboração do
Plano Nacional de Educação (PNE), com
duração de dez anos.
De acordo com o PNE vigente (2014-2024),5
são diretrizes a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 a 5 anos (meta 1), a alfabetização de
todas as crianças, no máximo, até o final do
3º ano do ensino fundamental (meta 5), a
valorização dos profissionais de educação
das redes públicas de educação básica
(meta 17), entre outras.
Embora o marco legal que estabelece o
compromisso do país com a educação
básica seja extenso (veja a Linha do tempo na página 9), a realidade aponta para
uma série de obstáculos para assegurar a
aprendizagem, o acesso e a permanência
de todas as crianças e adolescentes nas
salas de aula.
Há desafios na divisão das responsabilidades entre os entes federativos e, segundo
o movimento Todos pela Educação,6 pouca
articulação entre os diferentes níveis de governo para garantir educação de qualidade
para todos.
Cerca de 70% dos municípios brasileiros
são de pequeno (até 50 mil habitantes) e
médio porte (até 100 mil habitantes) e en-

INEP. Notas estatísticas: Censo Escolar 2018. Brasília, DF, jan. 2019. p. 3. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_censo_escolar_2018.pdf>. Acesso em: jun. 2019.
5
BRASIL. Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 2014. Diário Oficial da União, 25 jun. 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: jun. 2019.
6
TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação Já: Uma proposta suprapartidária de estratégia para a Educação Básica brasileira e prioridades para o Governo
Federal em 2019-2022. 3.ed. Dez. 2018. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/pag/educacaoja-gestao>. Acesso em: jun. 2019.
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LINHA DO TEMPO

MARCOS LEGAIS E CONQUISTAS

1988
Promulgada a
Constituição
Federal, a chamada
Constituição cidadã.

1996

Aprovada uma nova
versão da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB).
A obrigatoriedade de
matrícula de todas as
crianças a partir dos 6
anos7 e a ampliação
do ensino fundamental
de 8 para 9 anos8 são
alterações importantes
em relação às versões
anteriores.

2009

Aprovada a Emenda
Constitucional nº 59,10
que amplia a escolaridade
obrigatória para crianças
e adolescentes de
4 a 17 anos.

2014
Aprovado o atual
PNE, que deve
vigorar até 2024.

2016

Lançado o PEI pela
Secretaria de Educação
e Esportes do Estado
de Pernambuco.

2007

Implementado, por meio
do Decreto nº 6.094,9
o Plano de Metas
Compromisso Todos pela
Educação, que propõe
diretrizes e estabelece
metas para o Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).

2012

Criado o Pacto Nacional
pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC),
compromisso assumido
pelos governos federal,
do Distrito Federal, dos
estados e dos municípios
para alfabetizar todas
as crianças, no máximo,
até o final do 3º ano do
ensino fundamental.

2015
Aprovado o Plano
de Educação de
Pernambuco, com
diretrizes, objetivos
e estratégias para
reforçar o regime de
colaboração entre a
União, o estado e os
municípios.

2017

Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF),
Companhia Energética de
Pernambuco (Celpe), do
Grupo Neoenergia, e Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
passam a apoiar o programa.

BRASIL. Lei nº 11.114 de 16 de maio de 2005. Diário Oficial da União, 16 maio 2005.
BRASIL. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Diário Oficial da União, 7 fev. 2006.
9
BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Diário Oficial da União, 25 abr. 2007.
10
BRASIL. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União, 12 nov. 2009.
7
8
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Cerca de

70%

dos municípios
brasileiros são
de pequeno e
médio porte
e enfrentam
inúmeras
fragilidades
para garantir
o direito de
aprender
a todas as
crianças e
adolescentes
Fonte: Todos pela Educação

frentam inúmeras fragilidades financeiras, técnicas e administrativas para garantir o direito de
aprender a todas as crianças e adolescentes.11

O EXEMPLO DE PERNAMBUCO
Historicamente, segundo Fred Amancio,
secretário de Educação e Esportes, Pernambuco sempre foi um dos estados com
os piores resultados em educação. Ao longo dos últimos dez anos, no entanto, uma
série de estratégias foram implementadas
para mudar esse cenário e tornar a escola
mais atrativa para o estudante, valorizar o
aprendizado e, consequentemente, melhorar os resultados. “No ensino médio, avançamos de 21º lugar no Ideb [em 2007] para
o 1º lugar [2015]”, conta. “Tínhamos uma
das maiores taxas de abandono escolar do
Brasil [24%]. Ocupávamos o 26º lugar [do
ranking]. Atualmente, temos a menor taxa
de abandono do país [1,2%]”, completa.12
Nos anos finais do ensino fundamental, Pernambuco também ficou com a primeira colocação no indicador, com taxa de abandono
de 0,9%, de acordo com dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referentes a 2018.
Para que os avanços continuem, o estado
tem investido, nos últimos anos, na parceria
com as redes municipais. “Como o ensino
fundamental tem como base a educação infantil e os anos iniciais, especialmente, o ciclo
de alfabetização, achamos importante construir uma estratégia para trabalhar em parceria com os municípios”, conta o secretário.
No âmbito estadual, o governo de Pernambuco segue o Plano Estadual de Educação (PEE)

com vigência de 2015 a 2025,13 com diretrizes,
objetivos e estratégias para reforçar o regime
de colaboração entre a união, o estado e os
municípios para garantir, entre outras coisas, a
alfabetização de todas as crianças até o final
do 3º ano do ensino fundamental (meta 5) e
uma política de formação dos profissionais da
educação (meta 15).
Na prática, há vários esforços sendo feitos
nesse sentido. Pernambuco é hoje o único
estado no Brasil a possuir uma Gerência
Estadual de Educação Infantil. “Mesmo que
a competência de oferecer educação infantil
seja do município, essa criança é pernambucana e também precisa ter garantido
esse direito. O que a gente quer é que ela
tenha as melhores condições desde o início
de sua vida na escola”, diz Ana Selva, secretária executiva de Desenvolvimento da
Educação do Estado de Pernambuco.
Foi nessa perspectiva que também nasceu o Programa Educação Integrada (PEI)
(veja mais sobre o histórico do programa,
seus parceiros e metodologia no Capítulo 2). A iniciativa fortalece o regime de colaboração entre o estado e municípios com
diferentes ações: formação continuada de
professores, gestores e técnicos; oferta,
criação e adaptação de materiais pedagógicos; e suporte, monitoramento e
acompanhamento da prática docente, em
especial na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental, ofertados
pelas redes municipais de educação. “Estamos avançando para ofertar uma educação melhor às nossas crianças, fortalecendo a educação em Pernambuco e
contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado”, diz
Fred Amancio.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Cenários da Educação. Disponível em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/cenarios-da-educacao>. Acesso em: jun. 2019.

11

12
Em 2018, a taxa foi de 1,2%, segundo dados divulgados em 13 de maio de 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep). Disponível em <http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/pernambuco-registra-a-menor-taxa-de-abandono-escolar-e-a-melhor-em-aprovacao-do-brasil>. Acesso em: jun. 2019.
13
PERNAMBUCO. Plano Estadual de Educação, Lei nº 15.533, de 23 junho de 2015. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, 24 jun. 2015.
Disponível em: <http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20
Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: jun. 2019.
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CENÁRIO

A EXCLUSÃO ESCOLAR EM NÚMEROS

29,3%

821.595

15,7%

166.626

DAS CRIANÇAS

4 e 5 anos

2.802.256
Total

5,9%

6 a 10 anos

220.884

Crianças de 4 e 5 anos que deveriam estar matriculadas na educação
infantil são o segundo público mais atingido pela exclusão escolar
no Brasil

1.593.151

Fonte: UNICEF. Cenário da exclusão escolar no Brasil. UNICEF, 2017. Disponível em: <https://www.
unicef.org/brazil/media/481/file/Cen%C3%A1rio%20da%20exclus%C3%A3o%20escolar%20
no%20Brasil.pdf>. Acesso em: jun. 2019.

7,9%

11 a 14 anos

56,9%

com 4 e 5 anos fora da escola, em 2015

15 a 17 anos

Meninos e meninas de famílias vulneráveis
são a grande maioria das crianças e dos
adolescentes fora das salas de aula

até 1/2
salário
mínimo

1.446.004
53%

Fonte: UNICEF. Panorama da distorção idade-série no Brasil. UNICEF, 2018. p. 4. Disponível em: <https://
www.unicef.org/brazil/media/461/file>. Acesso em: jun. 2019.

mais de
1
/2 até 1
salário
mínimo

mais de
1 até 2
salários
mínimos

Do total de estudantes matriculados nos ensinos fundamental e
médio, 1 em cada 5 está atrasado na escola

892.708
33%

A distorção idade-série é outro problema grave no país e se acentua
nas transições da educação básica
45,0

322.209
12%

40,0

35,0
30,0

mais de 2
até 3
salários
mínimos

25,0

53.736
2%

20,0

15,0
10,0
5,0

mais de 3
salários
mínimos

31.790
1%

0

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 1ª série 2ª série 3ª série
Ensino fundamental

Fonte: UNICEF. Cenário da exclusão escolar no Brasil. UNICEF, 2017.
Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/481/file/Cen%C3%A1rio%20da%20exclus%C3%A3o%20escolar%20no%20Brasil.
pdf>. Acesso em: jun. 2019. Percentuais aproximados.

meninos

Ensino médio
meninas

total

transições

Fonte: INEP. Indicadores educacionais. 2019. Disponível em: <http://inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais>. Acesso em: jun. 2019.

A EDUCAÇÃO NO BRASIL E EM PERNAMBUCO

Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório

Crianças da Escola Municipal
Maria do Carmo Coelho de Melo,
em Bonito, brincam de encenar
histórias com fantoches
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METODOLOGIA

O PROGRAMA
EDUCAÇÃO INTEGRADA
Ao promover uma melhor integração entre a educação infantil e os anos
iniciais do ensino fundamental, o Programa Educação Integrada (PEI)
fortalece a aprendizagem, contribuindo para a redução da distorção
idade-série e da evasão escolar
O Programa Educação Integrada (PEI) surgiu
em 2016, por iniciativa da Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do Estado de Pernambuco, para ajudar a melhorar a qualidade da
educação oferecida pelas redes municipais.
Seu foco está no processo de alfabetização e
na integração da educação infantil com os anos
iniciais do ensino fundamental, sem rupturas,
pelo desenvolvimento da aprendizagem lúdica,
significativa e interativa. O objetivo principal do
programa é garantir a aprendizagem na idade
certa e, assim, contribuir para a redução da distorção idade-série e da evasão escolar.

nambuco (Celpe) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em 2017, o PEI passou a contar com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Grupo Neoenergia e sua
subsidiária Companhia Energética de Per-

O Grupo Neoenergia e uma de suas quatro
distribuidoras, a Celpe, assim como o BNDES,
participam do financiamento do programa. O
UNICEF, por sua vez, é o parceiro técnico na

Cada parceiro tem uma função específica no
programa. O governo de Pernambuco é o responsável por fortalecer a capacidade técnica
dos municípios, promovendo a integração entre as esferas municipal e estadual. O estado
é o único no Brasil que possui uma Gerência
Estadual de Educação Infantil (veja mais sobre
o assunto no Capítulo 1), além de manter outro
programa para alfabetizar as crianças da rede
pública do estado, o Alfabetizar com Sucesso.
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“

O fortalecimento
desse trabalho
envolvendo as
crianças dos
municípios
contribui muito
com o Selo
UNICEF como
um todo, tanto
nas metas da
educação infantil
quanto no ciclo
de alfabetização”

gestão do PEI, com participação direta no planejamento, no monitoramento e na avaliação
nos eixos educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental.

Desde 2004, sua organização mobiliza as
três esferas de governo, a sociedade civil
e empresas para coordenar, implementar
e monitorar ações para garantir os direitos de crianças e adolescentes nas áreas
de saúde, educação, proteção, assistência social e meio ambiente. Atualmente,
123 municípios de Pernambuco fazem
parte da iniciativa. Dos 15 selecionados
para o PEI, apenas quatro não participam
do Selo UNICEF.

REFERÊNCIAS
Em sua estruturação, o PEI utilizou duas referências da atuação do UNICEF.
•

Fred Amancio, secretário
de Educação e Esportes
de Pernambuco

•

Palavra de Criança – Executado em Sobral (CE) e, posteriormente, no Piauí e na
Amazônia, o programa Palavra de Criança teve como principal objetivo assegurar a alfabetização das crianças até os
8 anos de idade, por meio da formação
de professores, do acompanhamento da
prática em sala de aula e da garantia dos
200 dias letivos, bem como da participação da família no acompanhamento da
aprendizagem das crianças.
Selo UNICEF – Iniciativa que articula
compromissos pela infância e adolescência na região do Semiárido brasileiro.

A SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS
A seleção dos municípios para o PEI buscou assegurar a representatividade das 12
Regiões de Desenvolvimento (RDs) de Pernambuco,1 que apresentam características
populacionais, socioeconômicas e educacionais diversas (veja Mapa abaixo).
Para isso, foram utilizados indicadores sociais, econômicos e educacionais como o
Índice de Desenvolvimento da Educação de
Pernambuco (Idepe), o Índice de Desenvol-

MAPA

MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DO PEI EM 2018

Fonte: Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do Estado de Pernambuco.

1
O território de Pernambuco está dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento (RDs) de acordo com características socioeconômicas e geográficas (localização, clima, relevo etc.). Essa divisão estratégica tem por objetivo favorecer o desenvolvimento de políticas públicas. PERNAMBUCO. Regiões de Desenvolvimento. Invest in Pernambuco. Disponível em: <http://www.investinpernambuco.pe.gov.br/web/invest/regioes-de-desenvolvimento>. Acesso em: jun. 2019.
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de atividades práticas e estudos de
casos, e são incentivados a promover
o monitoramento e a autoavaliação na
escola (veja mais sobre a ferramenta
no quadro da página 17) utilizando os
Indicadores da Qualidade na Educação (Indique). O objetivo é fazer com
que cada gestor perceba como é seu
ambiente escolar em contraposição
ao cenário ideal. Também é reforçada
a importância de considerar que todos
os profissionais da escola são responsáveis pelas crianças.

vimento da Educação Básica (Ideb), a taxa
de abandono escolar e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

METODOLOGIA DO PROGRAMA

Com o apoio do UNICEF, o desenho do PEI
foi externalizado em termos de sua Teoria
da Mudança, evidenciando a estrutura concebida para superar os desafios nas redes
municipais selecionadas. Assim, foi construído um mapa que organiza as mudanças
pretendidas, articulando os resultados em
uma espécie de cadeia causal, apontando
quais são os insumos (Input) oferecidos
para cada desafio, os produtos resultantes
(Output), os resultados (Outcome) esperados no médio prazo e os impactos pretendidos (veja Infográfico na página 19).

FORMAÇÕES
O PEI envolve dois tipos de formação:
para os gestores escolares e coordenadores pedagógicos e para os professores. A
responsável por eles é a equipe da Superintendência de Educação Infantil e Anos
Iniciais da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.
•

Formações de gestores e coordenadores – Os participantes discutem
ideias e práticas pedagógicas com
especialistas em educação, por meio

•

Formação continuada de professores – Tem
o objetivo de aprofundar a compreensão
de como as crianças aprendem, considerando as concepções de infância e
o funcionamento dos processos cognitivos nessa etapa da vida, e promover
uma reflexão sobre a prática docente. A
partir disso, os professores são incentivados a revisar o modo como ensinam
e a adotar práticas mais comprometidas
com a aprendizagem. A formação dos
professores coloca em relevo atividades
práticas com foco no incentivo à leitura
e o trabalho com múltiplas linguagens.

Foto: UNICEF/BRZ/Alcione Ferreira

O funcionamento do PEI ocorre em duas dimensões. A primeira consiste na integração
do gestor escolar à agenda pedagógica da
escola, por meio de formação continuada e
da implementação de estratégias para ampliar a participação da comunidade escolar.
Busca-se, com isso, tornar a gestão mais
comprometida com a promoção da aprendizagem para todos. A segunda compreende
a valorização do conhecimento do professor, por meio da oferta de formação continuada, de materiais pedagógicos digitais e
físicos adequados ao ensino e à aprendizagem e de suporte, monitoramento e acompanhamento da prática docente.
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“

Frisamos na
formação a
questão da
valorização
do trabalho
do aluno.
Queríamos que
cada gestor
voltasse para
sua escola e
enxergasse
que ambiente
escolar é esse
e qual seria o
ambiente ideal”
Isadora Brasil, coordenadora
estadual do PEI e consultora
do UNICEF

Pinturas,
como a de
Maria Cecília
da Silva, de 5
anos, ganham
destaque nas
salas de aula

Nos módulos de formação, um aspecto importante é a apresentação aos professores
de estratégias para trabalhar uma mesma
atividade com níveis distintos, para os alunos que se encontram em diferentes estágios de aprendizado. “Percebemos que os
professores entendiam a perspectiva, mas
não sabiam como fazer”, afirma Isadora
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Brasil, coordenadora estadual do Programa
Educação Integrada e consultora do UNICEF.
A questão do reconhecimento e da valorização das diferenças sociais, raciais e
culturais com as crianças também é abordada. Segundo Adriana Toledo, foi fundamental que os professores percebessem e
atuassem com a diversidade nas escolas,
garantindo os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento da criança de forma ampla. “Durante as atividades realizadas com
alguns livros infantis, como A menina bonita
do laço de fita, a questão racial acabou sendo bastante trabalhada”, conta. “A ideia é,
de forma lúdica, trazer para o dia a dia das
crianças todas essas temáticas.”

“

O que o
programa
trouxe de mais
positivo foi
fazer as pessoas
enxergarem que
há concepções
que podem
melhorar o
aprendizado
do aluno. Mas
para dizer isso
tivemos que
ouvir o professor,
considerar o que
ele faz e mostrar
uma estratégia
diferente”

Isadora Brasil, coordenadora
estadual do PEI e consultora
do UNICEF

O olhar cuidadoso para as crianças com deficiência visa à promoção de integração efetiva desses estudantes. “Por exemplo, um
usuário de cadeira de rodas com alguma
deficiência cognitiva estava na sala, mas
não realizava atividades direcionadas para
seu desenvolvimento, porque os professores e cuidadores não sabiam qual estratégia
pedagógica utilizar”, explica Isadora Brasil.
Segundo ela, os cuidadores dos alunos com
deficiência não eram convidados para as
formações porque o município considerava que eles não faziam parte do programa.
Houve, então, um entendimento de que eles
deveriam participar porque também são
educadores e precisam de subsídios.

MONITORAMENTO
Para auxiliar no processo de pós-formação,
o PEI implementa o monitoramento participativo, que consiste no acompanhamento realizado pelo coordenador pedagógico
municipal aos professores para identificar
se os conteúdos abordados nas formações
estão sendo implementados adequadamente nas salas de aula. Os coordenadores pedagógicos acompanham de perto a
rotina dos professores, sobretudo daqueles
atuantes em regiões mais vulneráveis, com
o objetivo de mapear desafios, avanços e
limitações, para apoiar adequadamente a
prática docente.

O monitoramento também fortalece a formação dos coordenadores municipais. Em
2018, por exemplo, percebeu-se que alguns
coordenadores tinham dificuldade em entender questões relacionadas à concepção
da infância, do brincar, e à perspectiva do
letramento, nos anos iniciais. Houve, então,
um reforço na formação para garantir o melhor acompanhamento da prática docente.

MATERIAIS DIDÁTICOS
Como a oferta de materiais didáticos apropriados é crucial para incentivar a leitura e a
escrita das crianças, o PEI investiu em dois
espaços simples e complementares: a biblioteca e o cantinho da leitura, em cada sala de
aula. O UNICEF comprou livros de literatura
infantil, que foram entregues à SEE para distribuição a todas as escolas das redes municipais participantes do programa (veja mais
sobre isso no Capítulo 3).
Além dos livros, o PEI implementou uma
plataforma digital para compartilhamento
de conteúdos pedagógicos, potencialização da comunicação interna e troca de experiências entre professores, formadores e
equipe de monitoramento. Na plataforma,
é possível observar inúmeras narrativas e
fotos que evidenciam a força dos percursos
didáticos e experiências de aprendizagem
construídas pelos municípios.

INOVAÇÕES DO PROGRAMA
O PEI apresenta uma série de novidades
em relação a outros programas com foco na
melhoria da alfabetização de crianças, tanto
em relação ao conteúdo quanto ao formato
das ações implementadas.
•

Integração do gestor na agenda pedagógica – Uma importante medida para
mudar a realidade da alfabetização das
crianças consiste no envolvimento do
gestor escolar com a agenda pedagógica. Dessa maneira, ele deixa de estar concentrado apenas nas atividades
administrativo-financeiras da escola

GARANTINDO O DIREITO DE APRENDER DE CADA CRIANÇA
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INDIQUE

FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A ferramenta utilizada pelo PEI para o monitoramento e a autoavaliação da escola
tem como base o Indique. Trata-se de uma
metodologia participativa, organizada pela
União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime), pelo UNICEF, pelo
Ministério da Educação (MEC) e por outros
parceiros, para promover práticas educativas
que respeitem os direitos fundamentais das
crianças e ajudem a construir uma sociedade
mais democrática.2 Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, o Indique
apresenta sete dimensões da qualidade, porém com focos diferentes (veja as figuras).3
O PEI fez alterações no Indique, adaptando-o ao seu processo de monitoramento
e avaliação. Essa customização foi realizada pela equipe técnica do UNICEF
e da secretaria estadual, considerando
as experiências de cada parceiro. Como
resultado geral, foram incrementadas
questões mais específicas ao modelo
do Indique nacional, sem perder de vista o caráter de autoavaliação democrática e participativa.
Embora o exercício do Indique tenha
sido facultativo, o alto índice de adesão
pelos municípios mostra a disposição
dos gestores escolares para implementar uma liderança estratégica na escola,
fundamentada no diálogo com a comunidade escolar. Para evidenciar esses aspectos, a formação explorou diferentes
estudos de casos por meio dos quais as
escolas puderam refletir sobre a qualidade e o compromisso do seu trabalho. Esses estudos enfatizaram as dimensões
diretamente relacionadas com a alfabetização em cada etapa de ensino – Multiplicidade de experiências e linguagens
(educação infantil) e Prática pedagógica/Ensino e aprendizagem da leitura e
escrita (ensino fundamental).

SETE EIXOS TEMÁTICOS DO INDIQUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Planejamento
escolar
Cooperação e troca
com as famílias

Multiplicidade de
experiências e linguagens

Formação e condições
de trabalho

Interações

Espaços, materiais
e mobiliários

Promoção
da saúde
Fonte: MEC (2009).

SETE EIXOS TEMÁTICOS DO INDIQUE NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ambiente
educativo
Acesso, permanência e
sucesso na escola

Prática
pedagógica

Ambiente físico
escolar

Avaliação

Formação e condições Gestão escolar
de trabalho
democrática
Fonte: UNICEF, PNUD e Inep-MEC (2004).

Ministério da Educação (MEC). Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Secretaria de Educação Básica, Brasília,
2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf>. Acesso em: jun. 2019.
UNICEF, PNUD, Inep-MEC. Indicadores da Qualidade na Educação. São Paulo: Ação Educativa, 2004. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf>. Acesso em: jun. 2019.
2

3

O PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA

18

•

•

Crianças de 15 municípios
de Pernambuco
participam do programa

Monitoramento participativo – O acompanhamento realizado pelo PEI não se
configura como avaliação externa ou
como fiscalização. Ao contrário, trata-se de um monitoramento implementado de forma participativa, por meio
da interação entre o professor – a autoridade dentro da sala de aula – e o
coordenador pedagógico, comprometidos com a implementação de práticas
adequadas para as diferentes necessidades dos estudantes.
Formação direta para todos os professores – No PEI, a formação foi oferecida diretamente a todos os professores
de todos os municípios, além dos auxiliares de sala de aula, que participaram
ocasionalmente, e dos coordenadores
municipais que fazem o acompanha-

mento. Em termos práticos, esse modelo valoriza cada profissional envolvido
no programa e potencializa as interações entre pares.
•

Transição sem rupturas – O PEI trouxe
uma nova concepção para a educação
infantil, de que essa etapa envolve intenções pedagógicas claras, que avançam para o compromisso de cuidado
integral para cada criança. A ideia de
integração pode ser percebida pela conexão plena entre educação infantil e
anos iniciais que se dá por meio de um
currículo estruturante e estruturado.

•

Integração entre estado e municípios –
Embora as responsabilidades de estados e municípios sejam diferentes em
relação à educação básica, o objetivo
é o mesmo: que as crianças se desenvolvam e aprendam. Por isso, o PEI, ao
articular os esforços do estado aos dos
municípios, contribui para melhorar a
qualidade da educação como um todo.
“O programa é construído em parceria
com os municípios. A gente não foi às
redes municipais para dizer o que eles tinham que fazer. Nós abraçamos as redes
municipais para podermos construir esse
projeto e trabalhar em conjunto”, diz Fred
Amancio, secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco.

Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório

para se envolver também na garantia
da aprendizagem para todos os alunos.
Com o PEI, o gestor escolar passou a
ter condições de analisar quais práticas
estão tendo mais ou menos sucesso,
identificar o que pode ser melhorado
e montar planos de ação. Essa nova
postura contribui de forma significativa
para engajar todos os atores da escola
– educadores, funcionários, estudantes,
famílias e comunidade – na melhoria da
qualidade da educação oferecida.
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TEORIA DA MUDANÇA

ESTRUTURA LÓGICA DO PROGRAMA

Impactos

Resultados
(outcome)

Produtos
resultantes (output)

Insumos
(input)

Desafios

Crianças plenamente alfabetizadas na idade certa e sustentabilidade das políticas educacionais da educação infantil para o ensino fundamental

Escolas
com
planodedeação
ação
Escolas
com
plano
centrado
aprendizagem
centrado
na na
aprendizagem

Integração curricular e
Novas práticas pedagógi
Integração
curricular
e pedagópedagógica
entre
a
Novascas
práticas
pedagógicas de
de alfabetização
gica entre a educação infantil e
educação infantil e o ensino
alfabetização implementadas
implementadas
o ensino fundamental
fundamental

Realização
de autoaval
Realização
de autoavaliação
nas escolas
iação
nas escolas

Formação
gestoresda
da
Formação
dede
gestores
educação
e do
educação
infantilinfantil
e do ensino
fundamental
ensino
fundamental

Aplicação do
Aplicação
doconteúdo
conteúdodada
formação
salade
deaula
aula
formação em sala

Formaçãodedeprofessores
professoresda
Formação
da educação
infantil
do
educação
infantil
e do eensino
ensino
fundamental
fundamental

Falta
integraçãoentre
entreaa
Falta
dedeintegração
educação
infantil
eo
educação
infantil
e o ensino
fundamental
ensino
fundamental

Estruturação
dosdos
cantinhos
Estruturação
cantinhos
leitura
a
dada
leitur

Monitoramento
Monitoramento
participativo em
em sala
participativo
sala
de aula
aula
de

Falta de formação
Falta de formação profissional
profissional para os
para os professores da
professores da educação
educação infantil e do ensino
infantil
e do ensino
fundamental
fundamental

Crianças praticando
Crianças
praticandoa a
leitura ee tendo
leitura
tendo acesso
acessoa a
livros variados
variados

Ampliação do
Ampliação
doacervo
acervodede
livros nas
livros
nas escolas
escolas

Carência
dede
materiais
Carência
materiaisdidáticos
na na
alfabetização
didáticos
alfabetização
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Foto: UNICEF/BRZ/Alcione Ferreira

Criança brinca com fantoche
durante apresentação no
Seminário Estadual Programa
Educação Integrada, em Recife
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RESULTADOS E DESAFIOS

AS TRANSFORMAÇÕES
NA ESCOLA E NA GESTÃO
Avaliação aponta para mudanças importantes nas práticas pedagógicas
em sala de aula, no comprometimento dos gestores e coordenadores
com as questões pedagógicas da escola e na parceria do estado de
Pernambuco com os municípios
“De início, quando começou o programa, eu pensava sinceramente
que ia ser mais uma capacitação, que a gente não ia levar tanto em
prática. [...] Depois, as atividades que eram sugeridas tiveram um
impacto muito grande. Tinha um aluno muito indisciplinado. Ele já
tinha colocado fogo na própria casa duas vezes. Era praticamente
um caso perdido, como eu via antes. Depois das formações, acabei
enxergando até os alunos [de forma] diferente. Esse aluno se envolveu tanto... Aprendeu a ler com esse programa. Ele tem 7/8 anos e
aprendeu a ler agora. Os pais dele estão encantados. O comportamento dele mudou. Hoje, estou escrevendo um conto com a história
dele. O título é O gênio da minha vida. Renasci.”
Simone Silva, professora do 2º ano do ensino fundamental da
Escola Municipal Artur Tavares de Melo, em Bonito
Depoimentos como este da professora Simone não são exceções. Pelo contrário.
Mesmo com pouco tempo de implantação,
o Programa Educação Integrada (PEI) já

provocou inúmeras transformações nas
salas de aula e apresenta resultados consistentes em relação às ações, às metas e
aos objetivos definidos em seu projeto.
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“

Em todas as
oficinas que
fizemos sobre
alfabetização
e letramento,
nosso foco
era que [os
professores]
percebessem
que a ludicidade
não para
quando termina
a educação
infantil, pelo
contrário, ela é
uma forma de a
criança continuar
aprendendo mais
rapidamente”

Ana Maria Morais
Rosa, gestora dos Anos
Iniciais da Secretaria de
Educação e Esportes
de Pernambuco

Embora não haja dados comparativos sobre o
desempenho educacional dos municípios que
participaram do PEI e os que não participaram,
é perceptível a evolução, segundo os atores
envolvidos na implementação do programa.
As crianças saem da educação infantil mais
preparadas para seguir os anos iniciais do ensino fundamental, os professores entendem
a importância de adotar novas práticas para
melhorar a alfabetização e o letramento, que
considerem o estágio de desenvolvimento das
crianças e a importância da ludicidade, os gestores e coordenadores estão mais comprometidos com as questões pedagógicas da escola
e estabeleceu-se um regime de colaboração
real entre estado e municípios.
Essas percepções foram confirmadas pela avaliação específica sobre a execução do PEI em
2018 realizada a pedido do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) para apurar
de forma mais sistemática os resultados. Esse
levantamento apontou também que todas as
ações previstas pelo programa foram executadas, ainda que com alguns obstáculos.
No pilar formações para gestores e professores, as capacitações foram realizadas e
receberam boa avaliação dos beneficiários
no que diz respeito ao vínculo entre a teoria
e a prática profissional. Em relação à oferta
e distribuição de materiais, mereceu destaque o uso da plataforma digital para compartilhamento de recursos pedagógicos e troca
de experiências. Os professores receberam
materiais pedagógicos, mas a chegada dos
livros de literatura infantil, por exemplo, deveria ter sido mais cedo, concomitante à
formação. No monitoramento participativo, constatou-se que as atividades foram
implementadas de forma plena em maior
proporção na educação infantil do que no
ensino fundamental.
Entre os principais desafios do programa,
foram identificados nas redes municipais
ainda interação reduzida dos alunos com
elementos da natureza, acesso limitado a

materiais diferenciados, como instrumentos sonoros e outros, insuficiência de livros
nas bibliotecas e cantinhos da leitura, resistência pedagógica de alguns professores, dificuldades com as metodologias de
escrita, leitura e produção textual e necessidade de fortalecimento do monitoramento participativo.

COMO FOI FEITA A AVALIAÇÃO
A avaliação da execução do PEI em 2018
foi demandada pelo UNICEF a um consultor
independente e externo.1 O objetivo foi verificar as propostas e as ações executadas pelo
programa e coletar a opinião de coordenadores pedagógicos, gestores escolares, educadores e apoiadores sobre o PEI nos municípios participantes. Como a avaliação se
baseia no que foi feito em 2018, apresenta
limitações temporais para fazer inferências
sobre a eficiência, o impacto e a sustentabilidade das ações já executadas.
Para identificar os resultados obtidos, foram
usados diferentes dados que permitissem
análises qualitativas e quantitativas (veja os
quadros a seguir).

PRINCIPAIS AVANÇOS
Um dos principais resultados do PEI, apontado tanto pelo relatório de avaliação quanto pelos atores envolvidos no programa, é a
materialização e o fortalecimento do regime
de colaboração entre as esferas municipal e
estadual da educação para promover a integração plena entre a educação infantil e o
ensino fundamental.
Para Fred Amancio, secretário de Educação
e Esportes do Estado de Pernambuco, o PEI
mostra a importância de o estado dar ênfase à construção de toda a trajetória escolar
do estudante e de trabalhar efetivamente
em parceria com os municípios. “O regime
de colaboração não é apenas um regime em

João Antônio dos Santos Lima, mestre em Development Evaluation and Management pela Universidade da Antuérpia (UAntwerp, Bélgica) e em
Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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que a gente leva o projeto, mas é aquele que
se constrói em conjunto, tanto na implementação quanto no dia a dia”, afirma.
Ana Selva, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação do Estado de Pernambuco, aponta que, no dia a dia do programa, é possível ver ainda a construção de
uma cultura voltada para a educação nos
municípios, por meio do trabalho realizado
com as secretarias e a comunidade escolar.
“[Com o PEI], a gente sente uma diferença
na gestão da educação por parte do município como um todo. Percebemos como os
gestores escolares se sentiram contemplados com o trabalho que foi realizado com
eles e os coordenadores, a afinidade que a
família passou a ter com a escola”, diz.
A relação entre o estado e os municípios
também é fortalecida pela integração dos
currículos da educação infantil e dos anos
iniciais do ensino fundamental, que é o foco
do PEI, segundo Claudia Roberta Araújo Gomes, superintendente de Educação Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental do
Estado de Pernambuco. “Essa integração
tem, primeiramente, fortalecido o regime de
colaboração e parceria do estado com os
municípios. Isso já existia, mas tem ficado
mais forte. O olhar para o estudante que não
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é apenas das redes estadual ou municipal,
mas de Pernambuco, tem sido o foco, assim
como a necessidade de se construir mais
ações em parceria”, afirma.
Outro ponto importante é a evolução das
crianças. Ainda não há dados comparativos
ou objetivos que mostrem o impacto nos indicadores educacionais, mas essa evolução já
é percebida nos municípios. “Ainda é um período muito curto [de projeto], mas em alguns
municípios já observamos grandes avanços.
Na maior parte deles houve melhoria nos números na redução de taxa de abandono e
aumento da taxa de aprovação”, afirma Fred
Amancio. “Percebemos avanços na qualidade mesmo do trabalho que é desenvolvido
na alfabetização, inclusive porque este trabalho é muito baseado também na formação
dos professores, no envolvimento [deles]. Já
conseguimos perceber os avanços nas práticas pedagógicas desenvolvidas, mas também no clima de animação das redes municipais para desenvolver projetos e avançar
no trabalho”, completa.
Segundo Adriana Toledo, gestora estadual
da Educação Infantil de Pernambuco, as melhorias podem ser observadas também por
meio das atividades realizadas nas escolas
e dos relatos dos professores. As crianças

AVALIAÇÃO

FONTES DE DADOS
Documento de projeto do PEI – Apresenta o contexto, a
justificativa, o planejamento e as estratégias de implementação.
Formulários de avaliação da formação de coordenadores pedagógicos e gestores escolares – Respondidos por 284 pessoas no evento de formação, com itens
de avaliação em escala (quantitativos) e comentários e
recomendações (qualitativos).
Formulários de avaliação da formação de professores – Respondidos por 6.997 pessoas nas 45 formações,
com itens de avaliação em escala (quantitativos) e comentários e recomendações (qualitativos).

Formulários de autoavaliação participativa
das escolas – Preenchidos por gestores escolares da educação infantil (107) e do ensino fundamental (119), com base nos Indicadores da Qualidade na Educação (Indique), em interação com a
comunidade escolar.
Roteiros de monitoramento participativo e acompanhamento em sala de aula – Preenchidos por coordenadores pedagógicos da educação infantil (458) e do
ensino fundamental (1.078), com base no Indique, com
itens de avaliação em escala (quantitativos) e comentários e recomendações (qualitativos).
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ao final da educação infantil geralmente já
sabem escrever seu nome, são mais participativas, criativas e saem com mais oportunidades de acesso à cultura letrada. “A garantia
do direito das crianças de serem crianças tem
uma grande contribuição do PEI por meio das
formações continuadas realizadas com os
professores”, afirma.
Ana Maria Morais Rosa, gestora dos Anos
Iniciais da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, dá o exemplo de duas
crianças do município de Bonito, que na educação infantil já tinham iniciado o trabalho de

formação do leitor e a imersão no letramento.
“Quando elas chegaram no 1º ano, já eram
alunas leitoras, liam com mais desenvoltura e
de forma autônoma. Liam, em voz alta e com
fluência, livros que nunca tinham lido e para
todo mundo ouvir”, conta. Segundo ela, as
crianças de 5 anos que participaram do PEI
ingressam no ensino fundamental com um repertório de escrita e leitura muito melhor.
Essa mudança não seria possível sem o
trabalho que o PEI faz com os professores.
Segundo Ana Morais, a formação oferecida mudou completamente – para melhor –

AVALIAÇÃO

UNIVERSO DOS DADOS
Os casos analisados foram destacados com base na
disponibilidade de dados coletados pela SEE-PE e pelo
UNICEF, não seguindo uma amostra representativa.2
FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES
PEDAGÓGICOS
Público-alvo do PEI: 438 gestores escolares e
coordenadores.
Participaram da formação: 367, representando
84% do universo de dados.
Responderam os questionários: 284, representando 65% do universo de dados.
FORMAÇÕES DOS PROFESSORES
Público-alvo do PEI: 2.987 professores.
Participaram das formações: não há essa informação. A presença de auxiliares de sala de
aula e outros educadores impede um cálculo
preciso sobre a participação dos professores.

Responderam os questionários: na primeira formação, 2.481 (83%); na segunda, 2.316
(78%); na terceira, 2.222 (74%).
IMPLANTAÇÃO DO INDIQUE
Público-alvo: 385 escolas e 438 gestores.
Compartilharam a autoavaliação: 143 escolas
(37%), das quais 86 da educação infantil e 99
do ensino fundamental.
MONITORAMENTO PARTICIPATIVO
Público-alvo: 385 escolas e 2.987 professores,
sendo 1.181 da educação infantil e 1.806 do ensino fundamental.
Foram acompanhadas: 178 escolas (46%). Registrou-se o monitoramento participativo nas
turmas referentes a 104 escolas da educação
infantil e a 143 escolas do ensino fundamental. Quanto aos professores, 391 (33%) foram
acompanhados na educação infantil e 811
(45%) no ensino fundamental.

A avaliação do PEI não teve como objetivo fazer qualquer tipo de generalização dos resultados para a população, nem fazer inferências na comparação dos resultados entre os municípios.
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a abordagem de vários temas em sala de
aula. “Nos depoimentos e nos feedbacks
dos professores, eles dizem que as aulas
deles nunca mais foram as mesmas depois
de participarem do PEI”, relata.

professores e monitoramento) também apresenta resultados específicos. São eles:

Um exemplo é a formação que abordou a
poesia do conto na formação do leitor e utilizou o livro Antônio, que fala sobre o abuso
sexual infantil. “Construímos uma oficina
lúdica com esse assunto muito sério e os
professores adoraram. Alguns diziam que
não iam trabalhar esse assunto tão pesado
com os estudantes, mas com a formação
eles acabaram sendo incentivados e motivados. Vários passaram a defender esse
tipo de debate para encarar a realidade”,
lembra a gestora (veja mais sobre esse assunto no Capítulo 4).

Um dos principais resultados das formações
oferecidas pelo PEI foi a inclusão dos gestores no dia a dia dos estudantes, para além
das questões burocráticas e administrativas.

Como aponta o relatório de avaliação do
PEI, o monitoramento participativo é crucial
nesse processo, já que faz a conexão entre as atividades e os resultados. Uma vez
que os professores recebem a formação, os
coordenadores pedagógicos agem de forma conjunta para apoiar a implementação
em sala de aula, garantindo o cumprimento
das atividades, adaptando os métodos e os
materiais quando necessário e fornecendo
o apoio institucional da prefeitura para o sucesso do programa.
O Indique também é uma ferramenta importante nesse sentido, segundo o relatório,
ao possibilitar que os gestores escolares
acolham críticas e recomendações de professores, auxiliares, alunos e pais. Essas
autoavaliações reforçam a ligação entre os
atores que compõem a comunidade escolar
e têm reflexos na melhoria do ambiente pedagógico para as crianças.

OS RESULTADOS POR PILAR
Cada um dos três principais pilares do programa (integração dos gestores, formação dos

3

•

Gestores mais comprometidos
com a aprendizagem

Isso trouxe um maior entendimento dos profissionais envolvidos sobre a integração entre
as etapas de ensino. “[O PEI] teve um grande
impacto no olhar dos profissionais da educação infantil e dos anos iniciais [do ensino
fundamental] sobre o processo de aprendizagem, como ele acontece, como as crianças
podem se desenvolver de maneira mais efetiva”, explica Claudia Gomes.
Segundo ela, os depoimentos dos profissionais mostravam que, antes das formações,
havia uma separação dos objetivos das escolas de educação infantil e dos anos iniciais.
“Não havia nenhum tipo de relação. Parecia
que a educação infantil era o local apenas
das crianças brincarem e serem cuidadas na
ausência dos pais, enquanto nos anos iniciais
a proposta era o local em que se ensinava”,
conta. Com o PEI, houve uma grande mudança na postura de todos.
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“

As reuniões com
a gestão e os
coordenadores
ajudaram
bastante
no trabalho
pedagógico das
escolas, uma vez
que, todas as
vezes em que se
pontuava algo
que necessitava
de intervenção,
sentávamos e
discutíamos o
melhor caminho”
Relato do município de
Tamandaré3

De acordo com o relatório de avaliação do
PEI, muitos destacaram a importância de
eventos com gestores e coordenadores pedagógicos e a experiência enriquecedora que a
formação proporciona ao compartilhar temas
e promover interações entre profissionais de
diferentes escolas e cidades. Os dados e comentários mostram como a participação do
gestor e seu empenho em utilizar a ferramenta de autoavaliação do Indique ajudaram na
melhoria da educação ofertada pelas escolas.
Embora o uso da metodologia Indique seja
voluntária, a aplicação e divulgação desses
resultados mostram a disposição dos gesto-

Depoimento no relatório de avaliação do PEI.
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“

A autoavaliação
participativa
da escola é
importante para
o sucesso da
aprendizagem
dos nossos
alunos, sempre
visando a uma
educação de
qualidade e
uma escola
participativa
de modo que
as pessoas
possam se juntar
para discutir
a situação do
atendimento
escolar para
compreender
e debater
os desafios
da prática
educacional”
Relato do município
de Cabrobó4

res escolares em implementar a nova postura recomendada pelo PEI.
As autoavaliações ressaltaram a existência de
reuniões semanais, quinzenais ou mensais
dos coordenadores pedagógicos com os professores, com o objetivo de realinhar sempre
que necessário as estratégias adotadas. Os
dados revelaram ainda os esforços de cada
escola para melhorar a comunicação entre
seus próprios profissionais e, assim, alcançar
os resultados esperados, bem como as trocas
de experiências entre professores de diferentes
escolas e municípios e as visitas dos coordenadores municipais às escolas. Também houve
relatos positivos sobre o engajamento dos familiares no cotidiano dos estudantes.
Segundo o relatório de avaliação, algumas
escolas demonstraram amadurecimento
para trabalhar de forma autônoma e integrada seus respectivos planejamentos, monitoramento e avaliação. Por exemplo, na Escola Municipal José Pedro Soares (Bonito),
gestores escolares e professores seguem o
programa Alfabetizar com Sucesso,5 o que
facilita tanto o acompanhamento mensal de
índices de leitura e escrita quanto o avanço
em matemática. Além disso, os alunos são
avaliados bimestralmente.
Os debates em torno da gestão escolar democrática também tiveram resultados expressivos e positivos nas escolas. Na Escola
Municipal Gercina Alves Pereira (Itapissuma),
constatou-se que 90% da comunidade escolar considera a gestão escolar democrática.
Em Timbaúba, o planejamento escolar e o
Plano Político-Pedagógico (PPP) são elaborados com a comunidade escolar, mostrando
comprometimento com o que foi proposto.
•

Professores aprendendo mais
para alfabetizar melhor

As formações oferecidas aos professores
foram muito importantes para que as mu-

danças nas práticas de ensino propostas
pelo PEI fossem implementadas em sala de
aula e tivessem, de fato, impacto na aprendizagem dos alunos. Isso pode ser observado tanto na percepção dos próprios professores quanto nos resultados levantados
pelo Indique, de acordo com o relatório de
avaliação do PEI.
Para Claudia Gomes, isso aconteceu
porque, com as formações, os professores da educação infantil entenderam seu
papel de favorecer o desenvolvimento
da criança, ajudando-a no processo de
aprendizagem. “Eles passaram a se sentir
responsáveis por isso. Deixaram de pensar no brincar apenas como brincar, mas
como um direito da criança e uma etapa
fundamental em seu processo de desenvolvimento, de aprendizagem e de inserção na cidadania”, diz. “Eles contam como
as formações permitiram a eles uma nova
percepção sobre a integração entre as
diferentes fases de desenvolvimento da
criança, dos processos de ensino e aprendizado. De como eles poderiam ajudar as
crianças a aprenderem de maneira diferente”, completa.
Segundo ela, isso também teve impacto
nos anos iniciais, que passaram a receber
crianças com desenvolvimento mais consolidado, graças à imersão delas desde
pequenas no mundo letrado, com histórias e outras atividades que as estimulem
no mundo da linguagem. “Percebemos
impactos in loco nas próprias crianças.
Segundo relatos dos coordenadores municipais e nossa própria observação nos
seminários, vimos que elas se tornaram
protagonistas em muitas das situações de
atividades educativas ofertadas em salas
de aula”, relata.
A superintendente cita como exemplo
disso o envolvimento das crianças da
educação infantil nas tramas dos livros,

Depoimento no relatório de avaliação do PEI.
O programa é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco.
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como Os três porquinhos. “Percebemos
o quanto a atuação dos personagens fazia sentido para elas, e como o Lobo e os
Porquinhos poderiam ser relacionados ao
cotidiano delas. Já nas crianças mais velhas, observamos os efeitos do livro Antônio em questões extremamente valiosas
para o mundo atual, como abuso infantil.
Elas trabalhavam isso através dos livros e
debatiam nas salas de aula”, explica (veja
mais sobre boas práticas no Capítulo 4).
A avaliação das formações confirma o reconhecimento dos professores sobre seu papel na transformação das práticas em sala
de aula. De acordo com o relatório de avaliação do PEI, quase a totalidade dos formulários preenchidos avaliou como excelente/
bom a qualidade dos conteúdos abordados
e sua contribuição para a prática profissional. Isso revela que a teoria estava devidamente ligada à prática da sala de aula e
que as formações estavam adequadas às
necessidades dos professores.
O resultado desse aprendizado pode ser
observado em diferentes iniciativas implantadas para estimular a prática da leitura, com o envolvimento das famílias. Em
Camaragibe, por exemplo, uma escola
criou o projeto “Leitura em Família”, pelo
qual as crianças levavam o livro de sua
escolha para casa e faziam a leitura com
a família, registrando esse momento por
meio de fotos, vídeos ou anotações. Depois, a criança apresentava o livro para
sua turma, assumindo assim o papel de
ator principal, e todos realizavam atividades sobre a história.
Em Santa Cruz de Capibaribe, um projeto
semelhante, chamado “Mochila Viajante”,
buscou estimular o interesse dos alunos
da educação infantil pela leitura por meio
do envio de livros para casa. A escola
montou um cantinho da leitura com um
mural de livros e caixas para que as crian-
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ças pudessem escolher os livros para ler
com a família.
•

Monitoramento participativo contribuindo para a melhoria nas escolas

O monitoramento participativo foi realizado em 2018, focalizando intensamente um
grupo de escolas, selecionadas pelos municípios a partir de um critério de vulnerabilidade. “O monitoramento é realizado em
turmas e escolas prioritárias, ou seja, com
quantitativo significativo de alunos ou turmas com dificuldades e que necessitam de
auxílio. O foco é aprimorar a ação pedagógica”, explica Isadora Brasil, coordenadora
estadual do PEI e consultora do UNICEF.
O formulário de acompanhamento, criado
com base no Indique, foi adaptado de acordo com os temas necessários para cada
etapa de ensino. Enquanto a educação infantil tem um foco na construção da autonomia da criança por meio de atividades em
comunidade e na relação com a natureza,
os itens acompanhados no ensino fundamental são concentrados nas atividades de
alfabetização plena, como leitura, escrita e
interpretação de textos (veja o Infográfico
no final deste capítulo).
De forma geral, uma das principais mudanças que o uso do Indique trouxe para a
sala de aula foi a alteração na postura do
coordenador responsável pelo acompanhamento. Segundo a coordenadora estadual
do PEI, antes esse profissional fazia o monitoramento com ênfase na questão quantitativa: verificava a frequência do aluno, se
estava aprendendo, o nível de escrita. Não
observava como o aluno estava se desenvolvendo como indivíduo de forma integral.
“Uma coordenadora chegou para mim e
falou: ‘nunca percebi que meus alunos da
escola tal têm um nível de leitura bem interessante. Se perguntarmos aos alunos
de 4 anos se eles sabem ler, eles dizem:

“

A gestão escolar
mantém os
pais e alunos
informados
sobre as datas
comemorativas,
as reuniões,
a família
na escola,
procurando
discutir ações
conjuntas e a
idealização de
um conselho
de classe para
tomada de
decisões”
Relato do município
de Floresta6

Depoimento no relatório de avaliação do PEI.
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1

IMPACTO DA FORMAÇÃO NA APLICAÇÃO DE
CONTEÚDOS, POR MUNICÍPIO
Af. Ingazeira

24

Arcoverde

10
4

2 1

1

1

B. Conselho

1

16

Bonito

18

Cabrobó

23

41

Camaragibe

76

Flores

12 2

14

Floresta

4

19

10

Itapissuma

16

2

Salgueiro

1
53

S. Bento Una

15

6

Tamandaré

‘eu sei’. Pegam um livro e fazem a leitura
de imagem, interpretam a história”, relata.
“A partir do monitoramento [ela] começou a
enxergar o que é necessário dentro de uma
sala de aula e observar em quais aspectos
pode ajudar o professor”, completa.

EDUCAÇÃO INFANTIL

13

Timbaúba

11

Trindade

55

Total

342

Concordo plenamente
Fonte: SEE-PE.

Concordo em parte

Discordo

4 1
105 72

Não consigo avaliar

Não foram disponibilizados dados de Santa Cruz do Capibaribe.

2

APOIO DOS PROFESSORES NA CONSTRUÇÃO DA
PRÓPRIA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Concordo plenamente
Concordo em parte
Discordo
Não consigo avaliar

Realizar cuidados
diários

Expressar preferências e
fazer escolhas

Acessar os
objetos

413

336

305

34

105

131

1

1

15

10

15

7

No tema “construção da autonomia pelas
próprias crianças”, mais de 90% dos professores implementaram, total ou parcialmente, as orientações do PEI (veja Figura 2).

Fonte: SEE-PE.

3

APOIO DOS PROFESSORES NA RELAÇÃO DAS
CRIANÇAS COM O AMBIENTE NATURAL E SOCIAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Vivenciar desafios
corporais

Conviver com elementos
da natureza

Conhecer e explorar
espaços

Concordo plenamente

300

205

174

Concordo em parte

130

192

168

8

13

46

18

46

69

Discordo
Não consigo avaliar

O relatório de avaliação do PEI mostra que,
de acordo com os formulários de monitoramento participativo, 75% das atividades desenvolvidas em sala de aula seguiram plenamente as orientações dadas nas formações
(veja Figura 1). Nas escolas acompanhadas
em 11 das 15 cidades do programa, mais de
60% das atividades desenvolvidas seguiram plenamente as recomendações das
formações. As exceções ocorreram nas escolas de Arcoverde, Cabrobó e Timbaúba.

Fonte: SEE-PE.

Um exemplo das atividades realizadas
para estimular o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo infantil ocorreu em Arcoverde. Uma escola do município pediu aos alunos para recontar a
história dos três porquinhos por meio de
pinturas e escrita espontânea. Eles construíram o cenário da história utilizando
caixas de papelão, madeira, palha e tinta
guache, participando ativamente de todo
o processo. A atividade foi concluída com
a dramatização do conto.
Já no tópico que trata da relação da criança
com o ambiente social e natural, o número
de professores que seguiram plenamente
ou parcialmente as orientações foi menor
que em outros campos (veja Figura 3).
No município de Timbaúba, uma das atividades realizadas para desenvolver a agilidade corporal, a interação e a linguagem
das crianças foi o jogo de queimada. O pro-
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APOIO DOS PROFESSORES NA PROMOÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
SAUDÁVEIS DAS CRIANÇAS COM O PRÓPRIO CORPO

jeto envolveu rodas de conversas, pesquisas na internet, observação e organização
do espaço, execução do jogo e produção
de texto coletivo, que depois foi lido pelo
professor e exposto em sala de aula.
O quarto tópico do monitoramento avalia
de que forma os professores auxiliam as
experiências das crianças com o próprio
corpo. Os formulários apontam que mais
de 90% dos professores seguiram plenamente as orientações (veja Figura 4).
O quinto tópico averigua como as crianças se expressam por meio de diferentes
linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais a partir do estímulo do
professor. Três dos seis itens investigados foram seguidos plenamente por mais
de 70% dos educadores: realizar brincadeiras explorando gestos, canções,
recitações de poemas etc.; incentivar as
crianças a produzir pinturas, desenhos e
esculturas adequados à faixa etária; expor as produções no ambiente da sala de
aula e para toda a comunidade escolar.
Os outros três itens – proporcionar experiências espontâneas com diferentes
tipos de objetos produtores de sons; propor brincadeiras com sons, ritmos, instrumentos musicais e melodias com a voz;
e promover a participação de crianças
com deficiência em todas as atividades
propostas no cotidiano – não foram incorporados plenamente por mais da metade
dos professores (veja Figura 5).
O último tópico do monitoramento participativo na educação infantil investiga as
experiências variadas e estimulantes das
crianças com a linguagem oral e escrita
a partir das práticas de letramento. Em
cinco dos seis itens que compõem esse
tópico, mais de 70% dos professores
implementaram plenamente em sala de
aula as atividades propostas nas formações (veja Figura 6). No sexto, 64% dos
professores auxiliaram plenamente a produção de textos em sala de aula.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Cuidar
do corpo

Atender as necessidades
fisiológicas

413

429

36

23

1

0

Discordo 46

7

5

69 avaliar
Não consigo

Conhecer e explorar
espaços
Concordo 174
plenamente
Concordo 168
em parte

Fonte: SEE-PE.
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APOIO DOS PROFESSORES NA PROMOÇÃO DE DIFERENTES
LINGUAGENS E EXPRESSÕES PELAS CRIANÇAS
100100
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Participar
de de Inclusão
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Concordo
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parte Discordo
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consigo
avaliar
NãoNão
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Fonte: SEE-PE.
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APOIO DOS PROFESSORES ÀS EXPERIÊNCIAS DE
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA DAS CRIANÇAS
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100
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9090
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7070
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4040
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Acompanhara a
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texto
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APLICAÇÃO DE PLANO DE AULA DE ACORDO COM A
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PEI, POR MUNICÍPIO
Af. Ingazeira
Af. Ingazeira
Arcoverde
Arcoverde
B. Conselho
B. Conselho
Bonito
Bonito
Cabrobó
Cabrobó
Camaragibe
Camaragibe
Flores
Flores
Floresta
Floresta
Itapissuma
Itapissuma
Salgueiro
Salgueiro
S. Bento Una
S. Bento Una
Tamandaré
Tamandaré
Timbaúba
Timbaúba
Trindade
Trindade
Total
Total

8
8

16
16

8
8

9
9

1
1
10
10

4
4

2
2

70
70

4
4

172
172

107
107

51
51

30
30

10
10

1
1
9
9

52
52
27
27

11
11
72
72

698
698

Concordo plenamente
Concordo plenamente
Fonte: SEE-PE.

Concordo em parte
Concordo em parte

Discordo
Discordo

107
107

8
8
303
303

2
2
13
13
26 1
26 1
1
1
46 4 4
46 4 4
86 3 2
86 3 2
1
1
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11
3 1
3 1
35
35
6
6
9
9
14
14
11 1 3
11 1 3
25 46
25 46

Não consigo avaliar
Não consigo avaliar

Não foram disponibilizados dados de Santa Cruz do Capibaribe.
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APROPRIAÇÃO DE METODOLOGIAS DAS FORMAÇÕES
CONTINUADAS NA SALA DE AULA
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90%
80%
70%
60%
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40%
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Formação do
produtor
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Concordo em parte

303

319
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Discordo

38

41

48

Não consigo avaliar

43

43

42
Fonte: SEE-PE.

APOIO DOS PROFESSORES NO ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE
LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO E ESTRATÉGICO
100%

9
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Discordo
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Não
Nãoconsigo
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Fonte: SEE-PE.

ENSINO FUNDAMENTAL
De acordo com o relatório de avaliação
do PEI, os formulários mostram que 65%
dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental construíram plenamente planos de aula em conformidade com as
propostas compartilhadas durante as formações do PEI (veja Figura 7). As escolas da
rede municipal de Arcoverde, Flores e Timbaúba foram as únicas a registrar baixo grau
de plena implementação do plano de aula.
No segundo tópico, o PEI avaliou a intensidade com que as sequências didáticas
desenvolvidas em sala de aula seguem as
orientações dadas na formação. Os resultados atestam que, em média, 63% dos professores implementaram plenamente as metodologias (veja Figura 8).
O terceiro tópico foca as atividades de leitura, como prática de alfabetização e letramento na escola. De acordo com os coordenadores pedagógicos, 73% dos professores
e 67% dos alunos leem plenamente livros
ou outros gêneros textuais em sala de aula;
em 69% dos casos acompanhados, os professores aplicaram atividades baseadas em
leituras diversificadas, favorecendo a formação do leitor (veja Figura 9).
Em Santa Cruz do Capibaribe, por
exemplo, uma escola escolheu o gênero
textual bilhete para a criação de um projeto
que permitiu aos alunos desenvolver
atividades que estimularam a leitura, a
interpretação e a escrita (veja mais sobre
a prática no Capítulo 4).
O quarto e o quinto tópicos englobam as
atividades que favorecem a atribuição de
sentido pelos alunos aos textos que leem
e escrevem e ao sistema de escrita na
alfabetização e no letramento. Cerca de
88% dos professores fizeram uso pleno
ou parcial de sequências didáticas que
auxiliam os estudantes em dar sentido à
leitura e à produção textual. Já 94% dos
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APOIO DOS PROFESSORES EM ATIVIDADES FOCADAS NO SISTEMA DA
ESCRITA NA PERSPECTIVA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Sequências didáticas que
auxiliam
estudantes
na que
Sequências
didáticas
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0
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40%
40%
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60%
60%
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80%
80%

100%
100%

Não consigo avaliar
Não consigo
avaliar
Fonte: SEE-PE.
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APOIO DOS PROFESSORES PARA O BOM APROVEITAMENTO
DO CANTINHO DA LEITURA E DA BIBLIOTECA
Os estudantes realizam
empréstimo de livros
do cantinho da leitura

Os estudantes usam,
de forma autônoma,
o cantinho da leitura

O acervo do
cantinho da leitura
é variado
Os estudantes realizam
atividades baseadas nos livros
do cantinho da leitura
0

20%

Concordo plenamente

40%
Concordo em parte

60%
Discordo

80%

100%

Não consigo avaliar
Fonte: SEE-PE.

professores realizaram atividades de
apropriação do sistema de escrita que
contemplam a perspectiva do letramento
(veja Figura 10).

formulários, grande parte dos estudantes
realizou empréstimos de livros do cantinho
da leitura e usa, de forma autônoma, o
espaço (veja Figura 11).

Por último, o monitoramento participativo
também coletou as percepções dos
coordenadores pedagógicos quanto ao
uso do cantinho da leitura e da biblioteca,
assim como as sugestões e críticas dos
professores. Pelos dados levantados nos

Os dados descritos revelam que as
propostas abordadas nas formações
são menos implantadas no ensino
fundamental em comparação com a
educação infantil. Em média, 60%
dos professores aplicam plenamente

“

O que eu mais
gosto é de ler.
O meu livro
preferido é João
e Maria. Antes,
era a minha
mãe que lia para
mim. E ela não
sabia explicar.
Agora eu sei ler
e entendo do
meu jeito. Gosto
muito da minha
professora
porque ela
é muito
engraçada.
Ela chegava já
dançando lá
na sala, toda
animada”
Alexsandra Kemelly da
Silva Brito, de 11 anos,
aluna do município de
Itapissuma7

Depoimento dado para vídeo do UNICEF sobre o PEI.
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Atividades como
pintura, música e
encenação foram usadas
como instrumentos
pedagógicos

“

A professora
aplica as práticas
vivenciadas
nas formações,
porém ainda é
necessário fazer
alguns ajustes
quanto à forma
de realizar os
registros dos
avanços obtidos
pelas crianças,
uma vez que
estão apenas no
diário de classe”

as metodologias de escrita, leitura e
produção textual. A utilização plena
de espaços como cantinho da leitura e
biblioteca também segue esse padrão.

DESAFIOS
Apesar dos resultados positivos, as informações
trazidas pelo relatório de avaliação e pelos
implementadores do PEI indicam que há uma
série de desafios a serem enfrentados para
melhorar a execução do programa em relação
a alguns temas específicos.
•

Limitação de recursos

O relatório de avaliação do PEI aponta que
muitos dos professores não conseguem
colocar em prática plenamente as ações
na área da relação da criança com o ambiente social e natural porque um número
ainda significativo de escolas apresenta
infraestrutura limitada, sem áreas verdes.
Além disso, quando as escolas possuem
espaços ou elementos da natureza (jardins, parques, pátios etc.), muitas vezes
não há planejamento para explorá-los
com as crianças.

Coordenador municipal do
município de Bonito8
Depoimento no relatório de avaliação do PEI.

8

Da mesma forma, no tema linguagens
plásticas, simbólicas, musicais e corporais,
as baixas porcentagens de professores
que proporcionaram às crianças experiências e brincadeiras com sons, ritmos, instrumentos musicais e melodias se devem à
indisponibilidade de instrumentos sonoros
em sala de aula em boa parte das escolas.
Para Ana Selva, secretária executiva de
Desenvolvimento da Educação do Estado de Pernambuco, garantir recursos é
um desafio importante para a ampliação
do programa para outros municípios,
porque são necessários para a qualificação dos ambientes com livros de literatura e outros materiais e a realização
das formações.
Adriana Toledo, gestora estadual da Educação Infantil de Pernambuco, revela que,
para atingir a meta de levar o PEI para
80 municípios do estado, nos próximos
anos, é preciso manter e ampliar o apoio
dos parceiros. Segundo ela, para que seja
possível fazer todas as visitas e o acompanhamento das redes, também é necessário
ter mais profissionais qualificados. “Assim,
outro grande desafio é a garantia da for-
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mação continuada das equipes técnicas
da secretaria e a formação de profissionais
nos próprios municípios”, afirma.
•

Aplicação parcial das
diretrizes do PEI

Segundo o relatório de avaliação do PEI, os
professores apontam como causa para a não
aplicação plena das diretrizes a falta da sistematização de uma rotina para a atividade
de produção textual e a carência de recursos
pedagógicos para a leitura e a escrita.

Em Timbaúba, foram identificadas duas
causas para a adoção parcial do plano de
aula. Diante dos atrasos e das limitações
de alguns alunos com a aprendizagem
no tempo certo, os professores precisaram adaptar os planos de aula. Em outros casos, os docentes desenvolveram
uma proposta alinhada com o PEI, mas
não conseguiram cumprir o cronograma,
criando lacunas de leitura, interpretação
e produção textual.
•

Resistência às mudanças
propostas

Outros pontos levantados pela avaliação
dizem respeito a alguns professores que
ainda não se sentiram à vontade para
compartilhar seus diários de classe, alguns
apresentando, até mesmo, relativa resistência à presença do coordenador pedagógico em sala de aula.

Crianças da rede
municipal de Bonito
se divertem em
atividade de leitura

Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório

No município de Flores, por exemplo, os dados indicaram que os professores levaram
muito tempo para se adaptar ao novo método
de trabalho, o que reforça a necessidade do
monitoramento participativo para tirar dúvidas
e buscar novas soluções. Também registraram a resistência de alguns professores em
se adequar a um método mais construtivista.
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Alunos da rede municipal
de Flores demonstram
atividade feita com base
no livro Antônio

Nesse sentido, na opinião de Claudia Roberta Araújo Gomes, superintendente de
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental do Estado de Pernambuco, o
principal desafio do PEI é fortalecer as parcerias com os coordenadores pedagógicos
das escolas. “Se conseguirmos uma participação mais ativa deles, com certeza teremos uma continuidade mais efetiva sobre o
trabalho do professor. Isso se dará através
das formações que estamos realizando com
eles, quando resgatamos o olhar pedagógico deles para os professores, ajudando-os
no desenvolvimento e na aprendizagem das
crianças”, aponta.
Essa visão é compartilhada por Ana Maria
Morais Rosa, gestora dos Anos Iniciais da
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, que considera o coordenador pedagógico o profissional-chave para ampliar
e manter o engajamento das redes municipais na melhoria da educação. “Quando os municípios têm preocupação com a
formação pedagógica desse profissional, a
probabilidade de sucesso da aprendizagem
dos estudantes tende a ser maior. A maioria das escolas de Pernambuco tem coor-

denadores pedagógicos dentro da sala de
aula, mas, devido a uma série de demandas
administrativas, eles acabam não cumprindo seu papel de auxiliar pedagogicamente
os professores”, explica. “A função desses
profissionais é auxiliar o professor e ajudar
no desenvolvimento dos alunos. Estamos
buscando isso com apoio dos secretários e
gestores escolares também, pois são eles
que orientam o papel dos coordenadores
pedagógicos nas escolas”, completa.
Isadora Brasil aponta ainda que é preciso lidar com a questão da distorção idade-ano.
“Temos muitos alunos do 5º ano que ainda
não sabem ler e escrever. Precisamos preparar o professor para lidar com esse público
em atraso escolar. É uma realidade difícil. Alguns municípios acreditam que o caminho é
abrir turmas de EJA para esse público. Não é
isso que defendemos. O ideal é que seja garantido a esses alunos o direito de aprender
junto aos seus pares e superando as dificuldades”, explica. Segundo ela, também é preciso reforçar a concepção da criança como
protagonista do conhecimento. “O professor
precisa ser o mediador, a ponte entre a criança e o aprendizado”, conclui.
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BALANÇO

PEI EM NÚMEROS

CONTRIBUIÇÕES DA AUTOAVALIAÇÃO
Na educação infantil, os eixos mais debatidos do Indique nos municípios
acompanhados foram: planejamento escolar, interações, e cooperação e
troca com as famílias

EIXOS TEMÁTICOS MAIS UTILIZADOS NO INDIQUE –
EDUCAÇÃO INFANTIL
Planejamento
escolar

88,2%

Interações

15

Municípios
atendidos

385

Escolas municipais
envolvidas

3.495

59,1%

Profissionais capacitados
Cooperação e troca com
as famílias
Multiplicidade de experiências e
linguagens

54,5%

Formação e condições de
trabalho

53,6%

Espaços, materiais e
mobiliários

50,9%

Promoção
da saúde

professores, gestores escolares
e coordenadores pedagógicos

56,4%

70.749

Alunos
beneficiados

43,6%

Fonte: SEE-PE.

Já no ensino fundamental, o foco foi em ensino e aprendizagem da leitura
e escrita; prática pedagógica e avaliação, e gestão escolar democrática

EIXOS TEMÁTICOS MAIS UTILIZADOS NO INDIQUE –
ENSINO FUNDAMENTAL
Ensino e aprendizagem da
leitura escrita

74,7%

Prática pedagógica e avaliação

67,2%

Gestão escolar
democrática

62,2%

Acesso, permanência e sucesso
na escola
Ambiente
educativo

Formação e condições de trabalho
dos profissionais da escola

46,2%

3 em cada município

1.202

Professores acompanhados
391 da educação infantil e 811 do
ensino fundamental

185

86 em creches e escolas da educação
infantil e 99 no ensino fundamental

25.433

52,1%

46,2%

Formações realizadas,

Autoavaliações realizadas

55,5%

Ambiente físico
escolar

45

Livros adquiridos

Fonte: SEE-PE.

4.168 para os professores (3 títulos) e
21.265 livros de literatura infantil para as
escolas (42 títulos)
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Em Timbaúba, telefone de
brinquedo improvisado com tubo
de PVC diverte as crianças e
ajuda na aprendizagem

GARANTINDO O DIREITO DE APRENDER DE CADA CRIANÇA

04

LIÇÕES APRENDIDAS

BOAS PRÁTICAS
Cartões-postais, emojis, bilhetes, contações de história e até
um telefone improvisado com tubo de PVC. Conheça alguns dos
recursos pedagógicos utilizados pelos municípios para que as
crianças sejam alfabetizadas com qualidade e muito prazer
Em Timbaúba, um telefone de brinquedo improvisado com tubo de PVC e fitas adesivas
coloridas fez a alegria de crianças do 5º ano do
Centro Educacional Maria Emília Dutra Ferreira Lima. O aparelho foi usado em sala de aula
em disciplinas como História e Geografia.
Além de divertido, o chamado “sussurrofone”
ajuda o aluno na leitura e na compreensão do
texto. Por meio do aparelho, a criança fala e
escuta a própria voz, identificando com mais
precisão as palavras e as próprias dificuldades.
“Quando comecei minhas pesquisas em busca de algo diferente para facilitar a leitura e
interpretação das crianças, conheci essa ferramenta e apresentei para meus estudantes.
Eles colocaram em prática e hoje percebo

que tudo mudou. A empolgação é outra e a
interação nas aulas também”, diz a professora
Geruza Avelino.1 A estudante Luma Oliveira,
12 anos, também aponta as mudanças: “As
aulas começaram a ficar mais interessantes e
aprender ficou mais fácil. Agora, gosto muito
de ir para a escola e sei que terei um bom
futuro. Mudou a minha vida”.2
Essa foi uma das 30 iniciativas mostradas no
Seminário Estadual Programa Educação Integrada, em fevereiro de 2019, que reuniu os 15
municípios na capital, em Recife. Durante o
evento, professores e alunos trocaram experiências e apresentaram projetos exitosos tanto
na educação infantil quanto nos anos iniciais
do ensino fundamental em todos os municípios participantes do programa.

Depoimento publicado em 25 de fevereiro de 2019, na matéria “Seminário Estadual Programa Educação Integrada reúne representantes dos 15
municípios atendidos”, produzida pela assessoria de comunicação da Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco. Disponível em: <http://
www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=&cat=37&art=4671>. Acesso em: jun. 2019.

1

Depoimento publicado no site do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 30 de abril de 2019. Disponível em: <https://www.unicef.
org/brazil/historias/professores-vao-alem-do-abc-e-formam-leitores-para-vida>. Acesso em: jun. 2019.

2
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lhidas por elas e organizaram um livro com
todas as produções.

DIVERSÃO E APRENDIZADO
Além do sussurrofone, o seminário deu destaque para diferentes práticas de incentivo à
leitura e escrita. Em Bom Conselho, alunos
do 3º ano do ensino fundamental da Escola
Dom Edgar Carício de Gouvea, por exemplo,
trabalharam com cartas.

O envolvimento
das crianças
durante a
pesquisa e a
emoção na
apresentação
das suas
próprias
histórias
fortaleceram
o sucesso
do trabalho
desenvolvido”

Lucicleide de Lima, professora
do município de Bonito3

Antes de escolher com quem iriam se corresponder, as crianças puderam ler várias
cartas. Durante o período de troca de correspondências entre os alunos das duas escolas, outros gêneros como cartão-postal e
de Natal foram inseridos, após explorar suas
especificidades.
Já as turmas do 2º ano da Escola Municipal Avani Lopes Feitosa, em Santa Cruz do
Capibaribe, foram incentivadas a escrever
bilhetes. O ponto de partida do projeto foi a
leitura coletiva de bilhetes colocados em cartazes e a análise das características desse
gênero textual. Ao final do trabalho, as crianças escreveram bilhetes para pessoas esco-

Foto: UNICEF/BRZ/Alcione Ferreira

“

O livro O carteiro chegou, um clássico de
Allan e Janet Ahlberg, que traz cartas de verdade, postais e até convites, foi o ponto de
partida, possibilitando um mergulho no gênero, pouco usado pelas crianças. Como exercício prático, os estudantes produziram as
próprias cartas que, depois de corrigidas, foram entregues e distribuídas aos alunos pela
professora da Escola Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda, no mesmo município.

Em Itapissuma, alunos da
educação infantil abordaram
os manguezais em pinturas e
cartazes com seus animais e
paisagens. A pintura ao lado é
de Rakelly de Souza, 5 anos

Municípios como Trindade, Camaragibe e
Flores trabalharam, cada um à sua maneira,
os cartões-postais com alunos do 3º ano do
ensino fundamental. Em Trindade, as crianças da Escola Municipal Pedro Leite Monteiro fotografaram pontos turísticos da cidade e, depois, escreveram – e reescreveram
– seus cartões-postais. Na conclusão da
atividade, os cartões ficaram expostos em
um varal na escola para visitação de todos.
Em Camaragibe, depois de uma conversa
com a turma sobre o que é cartão-postal
e para que ele é utilizado, foram apresentadas fotos de cartões-postais da cidade.
Como atividade, alunos da Escola Municipal
Marcelo José do Amaral Correia de Araújo
tiveram de desenhá-los e escrever uma
mensagem. No município de Flores, crianças da Escola Municipal Desembargador
Adauto Maia pesquisaram sobre os pontos
turísticos da região para, depois, escrever
sobre suas belezas e história.
O desafio de estudantes de uma turma do
5º ano da Escola Municipal Artur Tavares de
Melo, em Bonito, foi escrever sobre a própria
história. A partir do trabalho com biografias,
os alunos foram incentivados a fazer uma
autobiografia, resgatando lembranças, sentimentos e emoções.
Para enfrentar os recorrentes erros ortográficos de uma turma do 4º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Professor
Marcos de Barros Freire, em Itapissuma, a
professora Makcélia Alves trabalhou o gênero lista, abordando o livro Listas fabulosas,
de Eva Furnari.
Entre as atividades executadas com a turma
enumeradas no pôster da apresentação no
seminário estão: leitura e interpretação do
livro; criação, ilustração de personagens e
montagem de mural com todos os desenhos;
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produção escrita de listas criativas inspiradas
na publicação; confecção de livros, utilizando
as ilustrações e os textos produzidos, e lançamento dos livros feitos pelos estudantes
na feira de leitura da escola.

RACISMO E ABUSO SEXUAL
No seminário também foi apresentado o trabalho que os municípios fizeram para incentivar a escrita, a oralidade e a discussão sobre
temas como racismo e abuso sexual.
Em Afogados da Ingazeira, alunos do 1º ano
da Escola Municipal Professor Geraldo Cipriano dos Santos aproveitaram a contação
da história do livro O amigo do rei, de Ruth
Rocha, para uma série de atividades, como
roda de conversa sobre preconceito, produção de texto coletivo com base nas imagens
do livro e encenação da história.
“O preconceito e a discriminação em sala
de aula ocorrem em praticamente todas as
escolas. Por isso, torna-se relevante a vivência de experiências que visem contribuir
para a superação de atitudes discriminatórias”, justificam as professoras Alba Valéria
e Thialy Adriana no pôster exibido durante o
seminário. Além de melhoria nos relacionamentos interpessoais e na autoestima das
crianças, elas ressaltam que houve contribuições significativas no desenvolvimento
da oralidade e da escrita.
Para falar de abuso sexual com crianças de
uma turma do 5º ano do ensino fundamental
da Escola Municipal Brígida de Alencar, em
Cabrobó, a professora usou o livro Antônio,
de Hugo Monteiro Ferreira, de diversas – e
criativas – formas.
O menino que dá nome à história adora brincar, correr e sonha em ser mágico e saber
voar. Tudo muda quando uma ameaçadora mão entra na história. Nas atividades
feitas com o livro, as crianças produziram

emojis representando sentimentos retratados no conto e placas com os escritos
“fato” ou “opinião” para os exercícios de
interpretação de texto. Também elaboraram perguntas para uma entrevista com
representantes da saúde municipal. Esse
trabalho fortaleceu alunos, professores e
a comunidade em torno do exercício crítico para identificação de assédio e de
como se proteger nessas situações.

POESIA E MUITA BRINCADEIRA
Na educação infantil, as iniciativas apresentadas no seminário estadual exploraram diferentes linguagens como música,
pintura e teatro para despertar o interesse
das crianças.
A história de Os três porquinhos, por
exemplo, virou um musical encenado pelas crianças do infantil II da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro, em
Trindade, e foi recontada pelos alunos da
pré-escola I, da Escola Municipal Antônio
Costa Leitão, em Arcoverde (veja mais sobre a atividade no Capítulo 3).
Em Floresta, as crianças da pré-escola I da
Escola Municipal Prefeito Francisco Ferraz
Novais conheceram a obra e a vida do artista pernambucano Romero Britto. Depois

Depoimento publicado na matéria “Professores vão além do ‘ABC’ e formam leitores para a vida”, no site do UNICEF. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/historias/professores-vao-alem-do-abc-e-formam-leitores-para-vida>. Acesso em: jun. 2019.
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GARANTINDO O DIREITO DE APRENDER DE CADA CRIANÇA

A história de Os três
porquinhos foi recontada por
alunos da educação infantil
de Arcoverde

“

Quando conheci
o livro e as
possibilidades
de como discutir
o assunto com
meus alunos, fui
atrás para replicar
em sala de aula.
Foi maravilhoso,
pois eles tiveram
um grande
envolvimento e
pudemos abordar
essa temática
[abuso sexual] tão
importante”
Rita Maria dos Santos,
professora do município
de Cabrobó4

BOAS PRÁTICAS
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“

Além de
propiciar alegria
e divertimento,
as crianças se
envolveram
[no projeto]
demonstrando
interesse e
curiosidade
em todas as
etapas, desde
o momento da
leitura até a
apresentação
para os colegas”
Ana Cristina Costa de
Souza, professora do
município de Arcoverde5

de uma conversa sobre o pintor, algumas
de suas obras foram impressas e expostas
na sala de aula para que os alunos pudessem escolher o quadro que gostariam de
reproduzir. Em primeiro lugar, elas fizeram
seus desenhos no papel, utilizando tinta
guache e pincel, para depois pintarem as
próprias telas com os desenhos – e cores – que escolheram. “Foram momentos
de aprendizagem [...], interação e alegria,
contribuindo para o desenvolvimento da
expressão, criatividade e imaginação”, diz
a professora Mineilda Santos no pôster
apresentado no seminário.
Já os alunos da pré-escola II da Escola
Municipal São Pedro, em Tamandaré, exploraram instrumentos musicais no chamado “cantinho musical”, em que foram
trabalhadas com as crianças atividades
rítmicas e letras de músicas infantis.
Outro cantinho apresentado no seminário foi o da leitura. Professoras da
creche Letícia de Alencar Roza e Dantas, em Salgueiro, trabalharam com as

crianças os mais diversos livros, por
meio de contação de histórias, leitura,
releitura e dramatizações.
Em São Bento do Una, o destaque foi para
a chuva de poesias. Na Escola Municipal
Luiz Salustino dos Santos, alunos da pré-escola II brincaram na sala de aula de
dramatizar os poemas feitos por elas, num
cenário lúdico, com guarda-chuva colorido
e papel em forma de gotas de água. Também participaram de uma roda de leitura,
em que o desafio era expressar os sentimentos que reconheciam em cada um dos
poemas apresentados.
“O Educação Integrada encantou todo
mundo. Encantou não só as crianças, os
professores e as famílias, mas também as
equipes que fazem a formação dos professores e o dia a dia do trabalho nesses
municípios”, diz Ana Selva, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação
do Estado de Pernambuco, comentando
as iniciativas apresentadas no seminário
e o programa como um todo.
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RECOMENDAÇÕES

AS CINCO PRINCIPAIS AÇÕES

1

FORTALECER

2

REFORMULAR

3

DISSEMINAR

4

INCENTIVAR

5

PROMOVER

as formações voltadas para os gestores e incentivar a
prática de autoavaliações

as estratégias para o cantinho da leitura e para a biblioteca, buscando, entre outras
coisas, ampliar, cada vez mais, o acervo de literatura infantil

a importância do monitoramento participativo entre
os professores

o compartilhamento de
boas práticas

mais interação entre os entes federativos responsáveis pela educação, para melhor
definição de papéis e maiores avanços no regime de colaboração

1
2
3
4
5

Fonte: relatório de avaliação do PEI.
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A publicação Programa Educação
Integrada — Garantindo o direito
de aprender de cada criança traz a
metodologia, além dos avanços e
desafios da iniciativa. Implementado
em 15 municípios, o programa vem
provocando transformações importantes
na gestão e nas práticas pedagógicas da
educação infantil e dos anos iniciais do
ensino fundamental.

Parceria técnica

Apoio

Realização

