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RESUMO:  
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) avalia as escolas atribuindo 
indicadores que variam de 0 a 10, levando-se em conta os resultados da Prova Brasil e 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), bem como rendimento escolar dos alunos. 
A presente pesquisa objetiva analisar as práticas pedagógicas efetivadas pelos professores dos 
anos iniciais do ensino fundamental das escolas municipais de Lagoa da Canoa/AL que 
contribuem para atingir as metas do IDEB. A metodologia consiste em um levantamento 
bibliográfico e documental, apoiado nas teses de Libâneo (2008), Saviani (2009), BRASIL 
(2007), entre outros; além de um estudo de caso etnográfico. Os resultados apontam uma 
melhoria do IDEB, as escolas pesquisadas apresentam ações no âmbito cultural, pedagógico e 
gestão para superação do fracasso escolar e melhoria da qualidade da educação básica.           
Palavras-chave: Políticas Públicas, IDEB, PDE.   
 

 

ABSTRACT:  
The Index of Basic Education Development (IDEB) evaluates schools by assigning indicators 
ranging from 00-10, taking into account the results of the Brazil Test and Evaluation System 
(SAEB) as well as the performance of pupils. This research aims to analyze the teachers’ 
pedagogical practices in the early years of basic education schools of Lagoa da Canoa / AL 
which contribute to achieving the goals of IDEB. The methodology consists of a bibliographic 
and documentary research, supported by the thesis of Libâneo (2008), Saviani (2009), 
BRAZIL (2007), among others, in addition to an ethnographic case study. The results show 
an improvement of IDEB, the schools surveyed have shares in the cultural, educational and 
management to overcome school failure and improving the quality of basic education.  
Keywords: Public Policy, IDEB, PDE.    
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1. INTRODUÇÃO 
 

A educação brasileira, nos últimos anos, se constitui como um setor que se tornou alvo 

de políticas públicas visando a melhoria da escola e do ensino. Portanto, criaram-se vários 

programas governamentais. Dentre eles, destacamos o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) ação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que avalia a 

qualidade do ensino nas escolas brasileiras.    

O IDEB foi criado pelo MEC para avaliar o nível de aprendizagem dos alunos, 

tomando como referência o desempenho dos discentes na Prova Brasil e no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), bem como o rendimento escolar dos mesmos, 

analisando as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar.  

O IDEB estabelece metas de qualidade da educação a serem cumpridas pelas escolas 

brasileiras, objetivando que o país em 2022 atinja o indicador 6 (seis) compatível com os 

países desenvolvidos em termos de educação que fazem parte da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).    

Este trabalho faz parte do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação (GEPE). O 

objetivo desta investigação foi analisar as práticas pedagógicas efetivadas pelos professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas municipais de Lagoa da Canoa que visam 

contribuir para atingir as metas do IDEB.   

A metodologia utilizada nesta pesquisa qualitativa consiste em um levantamento 

bibliográfico e documental em livros, artigos científicos, sites e nos documentos oficiais que 

abordem a temática. Logo após, foi iniciada a pesquisa de campo realizando um estudo de 

caso etnográfico em uma escola municipal de Lagoa da Canoa/AL que obteve bons resultados 

nas avaliações do IDEB. Durante a pesquisa de campo foi realizado visitas periódicas na 

referida escola com o objetivo de coletar os dados do Projeto Pedagógico (PP) e do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), além da aplicação de questionários com a gestão 

(direção e coordenação) e professores da instituição.   

Esta pesquisa se referenda nas concepções de Libâneo (2008), Saviani (2009), Souza 

(2005), Boneti (2001), Carneiro (2007), BRASIL (2007), entre outros.  
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2. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): AÇÃO 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE)     

   

O IDEB foi elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) com o 

objetivo de avaliar o ensino por escola, município ou estado atribuindo indicadores que 

variam de 0 a 10. Os critérios levados em conta são: o desempenho dos alunos na Prova Brasil 

e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), bem como o rendimento escolar dos 

educandos, analisando as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar.     

O IDEB como ação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) estabelece 

metas de qualidade da educação a serem cumpridas pelas escolas brasileiras. O grande 

objetivo é que em 2022 o Brasil atinja o indicador 6 (seis) compatível com os países 

desenvolvidos em termos de educação e que fazem parte da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 

O que confere caráter diferenciado ao IDEB é a tentativa de agir sobre o 
problema da qualidade do ensino ministrado nas escolas de educação básica, 
buscando resolvê-los. E isso veio ao encontro dos clamores da sociedade 
diante do fraco desempenho das escolas à luz dos indicadores nacionais e 
internacionais do rendimento dos alunos (SAVIANI, 2009, p. 31).  
 

A criação do IDEB implicou o aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) com a introdução da Prova Brasil e do Educacenso.  

O SAEB, até 2005, era um simples exame aplicado a cada 2 (dois) anos a uma 

pequena parcela de alunos de cada estado brasileiro, acompanhado de um questionário que 

permitia conhecer o desempenho médio dos alunos e estabelecer estatísticas. Em 2005, o 

SAEB foi reformulado. Com a realização da primeira avaliação universal da educação básica 

pública mais de 3 milhões de alunos da quarta e da oitava séries  (atual 5º e 9º ano) das 

escolas públicas urbanas puderam participar da Prova Brasil, através da adesão das redes 

estaduais e municipais de educação.  

O IDEB, como nova forma de avaliação, exigiu uma nova maneira de realizar o Censo 

Escolar. Este não poderia mais ser realizado por escola, e sim por aluno. “O censo escolar 

feito a partir de pouco mais de 200 mil formulários preenchidos à mão transformou-se, com o 
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Programa Educacenso, em um banco de dados on-line com mais de 50 milhões de registros. 

No lugar de fluxo estimado, o fluxo real. Aluno por aluno” (BRASIL, 2007, p. 21).  

Com a prova Brasil e o Educacenso foi possível criar metas de desenvolvimento da 

educação para as escolas e redes, inclusive para o próprio país, desta forma surgiu o IDEB.  

 

Tal índice avança em relação aos mecanismos anteriores de avaliação por 
não se restringir à quantidade. Ao contrário, ao trabalhar com indicadores de 
qualidade, o IDEB permite que as ações se voltem precipuamente para as 
redes e escolas públicas mais precárias, enfrentando, em consequência, o 
problema da equidade, sem o que, na perspectiva da concepção que orienta o 
PDE, não será resolvido o problema da qualidade da educação básica 
(SAVIANI, 2009, p. 17-18).   

 

Portanto, as redes e escolas públicas mais precárias receberão os recursos necessários 

para que garantam uma melhor qualidade de ensino aos discentes, diminuindo as 

desigualdades regionais em termos de educação.  

Os dados do IDEB divulgados a nível nacional revelam que o Brasil alcançou no ano 

de 2005, na primeira fase do ensino fundamental3 o indicador 3,8. A meta para 2007, neste 

nível de ensino era de 3,9 e o país atingiu 4,2.   

Com relação a segunda fase do ensino fundamental4 em 2005 o país atingiu o índice 

de 3,5.  O Brasil alcança em 2007, neste nível de ensino, o indicador de 3,8.  

O ensino médio5, a nível nacional, atingiu em 2005 o IDEB de 3,4. A meta para 2007 

é permanecer com o índice 3,4 e o país atinge 3,5.     

Analisando os dados divulgados do município de Lagoa da Canoa podemos constatar 

que na primeira fase do ensino fundamental6 a cidade ultrapassou as metas previstas para o 

ano de 2007, partindo com um IDEB de 2,2 em 2005 e atingindo um índice de 3,4 em 2007 

(Anexo: Tabela 1).   

                                                           

3
 Logo após a conclusão desta pesquisa foram divulgados os resultados do IDEB de 2009. O Brasil atingiu em 
2009, na primeira fase do ensino fundamental, o indicador 4,6 ultrapassando a meta alcançada em 2007.    
4
 Em 2009, o Brasil atingiu o indicador 4,0 na segunda fase do ensino fundamental.    

5
 O ensino médio, a nível nacional, atingiu o IDEB de 3,6 no ano de 2009.    

6 Em 2009, o município de Lagoa da Canoa atingiu o indicador 3,0 na primeira fase do ensino fundamental.  
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Na segunda fase do ensino fundamental7, Lagoa da Canoa possuía em 2005 o IDEB de 

2,0 e atingiu em 2007 o índice 3,2. Assim, podemos observar que o indicador 3,2 alcançado 

em 2007 era previsto para o ano de 2013 (Anexo: Tabela 1).    

 

A produção dos números sobre educação serve também ao esforço de 
comparação interna (entre unidades administrativas – estados, regiões ou 
províncias – de um mesmo país) e externa, entre países de um mesmo 
continente; entre aqueles agrupados numa mesma categoria (por exemplo, 
“países do Terceiro Mundo”) e em relação a outras nações tidas como “mais 
civilizadas e adiantadas” (o binômio “países desenvolvidos” e países em 
desenvolvimento” foi fixado mais recentemente) destacando seus “lugares”, 
sua classificação no ranking mundial dos países portadores das posições 
mais equilibradas na relação número de habitantes x índices de 
escolarização/ alfabetização/ letramento (SOUZA, 2005, p. 205).  
 

O IDEB, como indicador da qualidade da educação nas escolas brasileiras, serve 

também para realizar comparações internas e externas justamente para identificar as escolas, 

os estados e os países que oferecem uma educação de qualidade.   

Assim, trataremos no próximo tópico do IDEB no município de Lagoa da Canoa, onde 

foi realizada a pesquisa de campo.   

 

3. O IDEB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DA CANOA/AL 

  

O município de Lagoa da Canoa contém em sua rede municipal 23 (vinte e três) 

instituições de educação, sendo 22 (vinte e duas) escolas e 01 (uma) creche. Destas escolas 

apenas 4 (quatro) instituições encontram-se cadastradas por classificação do IDEB nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura (MEC)8.   

Com relação as 4 (quatro) escolas avaliadas pelo IDEB, 2 (duas) instituições 

apresentam o ensino fundamental por completo, ou seja,  ministram aulas do primeiro ao nono 

ano e, 2 (duas) escolas contêm a primeira fase do ensino fundamental. 

De acordo com os dados oficiais podemos constatar que na primeira fase do Ensino 

Fundamental, das 4 (quatro) escolas municipais que apresentam este nível de ensino, 2 (duas) 

                                                           

7 Na segunda fase do ensino fundamental, Lagoa da Canoa atingiu em 2009 o índice 3,2. Portanto, permaneceu 
com o mesmo IDEB de 2007.  
8 Em 2009, o número de escolas municipais avaliadas pelo IDEB em Lagoa da Canoa foi ampliado para 10 
instituições.    
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cumpriram as metas do IDEB propostas para o ano de 2007 e, 2 (duas) não possuía dados 

suficientes para serem analisadas.  

Na segunda fase do Ensino Fundamental, das 2 (duas) escolas que contêm esta nível 

de ensino, 1 (uma) instituição cumpriu a meta proposta para 2007 e, 1 (uma) não possuía 

dados suficientes para análise.   

A “Escola A”, instituição onde foi realizada a pesquisa de campo, atingiu em 2007, 

nos anos iniciais do ensino fundamental, a projeção esperada para o ano de 2011, enquanto 

que na segunda fase do ensino fundamental atingiu em 2007 a meta prevista para 20139 

(Anexo: Tabela 2).     

Portanto, os resultados gerais apontam que Lagoa da Canoa conseguiu não só cumprir 

as metas estabelecidas para o ano de 2007 como também ultrapassá-las, significando que as 

escolas municipais ofereceram um ensino melhor e de qualidade aos seus alunos. Ao 

analisarmos o IDEB por escola, podemos constatar que apenas 50% (cinquenta por cento) das 

instituições avaliadas conseguiram cumprir as metas do IDEB propostas para o ano de 2007.  

No entanto, quando comparamos os dados gerais do município de Lagoa da Canoa, 

que apresenta resultados muito significativos, com os dados divulgados por escola 

encontramos certa divergência nestes resultados, já que o referido município apresenta 22 

(vinte e duas) escolas municipais e destas apenas 4 (quatro) estão sendo avaliadas pelo IDEB, 

o que corresponde a aproximadamente 18,2% do total de escolas municipais. 

A partir destes dados foi iniciada a pesquisa de campo, fazendo um estudo de caso 

etnográfico na “Escola A”, instituição localizada no município de Lagoa da Canoa/AL. Esta 

instituição, conforme observamos, foi uma das escolas que cumpriu as metas do IDEB 

propostas para o ano de 2007 tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do ensino 

fundamental.     

Construída em 1966, a “Escola A” está localizada na zona urbana do município de 

Lagoa da Canoa/AL, funcionando nos 3 (três) turnos (matutino, vespertino e noturno) e 

ministrando aulas para alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, além da modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).   

                                                           

9 A referida escola, em 2009, atingiu o índice 3,3 na primeira fase do ensino fundamental, diminuindo o seu 
IDEB neste nível de ensino. Nos anos finais do ensino fundamental a instituição alcança o indicador 3,3.   
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Durante a pesquisa de campo foram realizadas visitas periódicas a referida instituição 

com o intuito de coletar dados do Projeto Pedagógico (PP) e do Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE-Escola), além da aplicação de questionários com os gestores e professores da 

escola. Estes instrumentos caracterizam a instituição e identificam as ações desenvolvidas 

com o intuito de oferecer uma melhor qualidade do ensino aos educandos.   

 

O plano da escola é o plano pedagógico e administrativo da unidade escolar, 
onde se explicita a concepção pedagógica do corpo docente, as bases 
teórico-metodológicas da organização didática, a contextualização social, 
econômica, política e cultural da escola, a caracterização da clientela escolar, 
os objetivos educacionais gerais, a estrutura curricular, as diretrizes 
metodológicas gerais, o sistema de avaliação do plano, a estrutura 
organizacional e administrativa (LIBÂNEO, 2008, p. 230).  

 

Portanto, o PP deve adequar-se a realidade da instituição, além de ser uma ação 

articulada entre todos os membros da escola.  

O outro instrumento analisado, O PDE-Escola tem por objetivo a melhoria da 

qualidade do ensino através da incorporação de uma gestão democrática e ao mesmo tempo 

com autonomia para tomar decisões, de forma a assegurar a eficácia do trabalho realizado na 

escola.   

Segundo os documentos analisados, a “Escola A” está organizada em: direção escolar; 

coordenação pedagógica; professores; funcionários administrativos; comunidade e alunos, 

com o objetivo de promover condições para o desenvolvimento do processo de construção do 

conhecimento.   

Quanto a formação acadêmica da equipe escolar: o diretor e os 

coordenadores/supervisores pedagógicos são licenciados, apenas o vice-diretor está cursando 

licenciatura em pedagogia. Com relação aos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, 5 (cinco) apresentam nível superior e 4 (quatro) estão cursando este nível de 

ensino. Na segunda fase do ensino fundamental, 13 (treze) professores são licenciados e (1) 

está cursando o nível superior. “A formação profissional é um processo pedagógico, 

intencional e organizado, de preparação teórico-científica e técnica do professor para dirigir 

competentemente o processo de ensino” (LIBÂNEO, 2008, p. 27).   

O corpo discente da escola é formado por filhos de trabalhadores rurais, funcionários 

públicos, empregados da indústria do fumo e pequenos comerciantes locais. Os alunos, a 

grande maioria, são de baixa renda e muitas vezes não contam com o apoio dos pais para 
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incentivar os estudos e ajudar nas tarefas escolares, devido a situação financeira e a falta de 

formação dos mesmos.   

Esta escola, levando-se em conta a matrícula referente ao ano de 2008, apresentava no 

nível ensino fundamental 794 alunos distribuídos em 20 turmas. A escola ainda conta com 85 

alunos matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Os dados gerais apontam que a instituição, no nível ensino fundamental, apresenta 

80% (oitenta por cento) de taxa de aprovação, 10% (dez por cento) de reprovação, 8% (oito 

por cento) de abandono e 2% (dois por cento) de taxa de transferência escolar.    

As disciplinas que recebem uma maior atenção por parte da escola e dos professores 

são: Língua Portuguesa e Matemática, com média de 8,25% de reprovação. 

As atividades desenvolvidas na instituição para combater as taxas de repetência e 

evasão estão dividida em 3 (três) eixos: cultural, pedagógico e gestão educacional. No eixo 

cultural temos as atividades folclóricas; visitas a bibliotecas, museus e fábricas; gincanas 

culturais e criação de festivais de talentos. Nas atividades pedagógicas encontramos as 

gincanas pedagógicas; exibição de vídeos, filmes e documentários educativos; realização de 

feiras de ciências ou atividades ligadas à produção de conhecimento; desenvolvimento de 

atividades lúdicas; leitura, manuseio e troca de textos entre os alunos. Na gestão educacional 

destacamos a promoção de reuniões com a comunidade escolar; a formação do Grêmio 

Estudantil e a realização de reuniões com a comunidade escolar, quando necessário.  

 

O ensino contribui para a superação do fracasso escolar se os objetivos e 
conteúdos são acessíveis, socialmente significativos e assumidos pelos 
alunos, isto é, capazes de suscitar sua atividade e suas capacidades mentais, 
seu raciocínio, para que assimilem consciente e ativamente os 
conhecimentos (LIBÂNEO, 2008, p. 43). 

 

Portanto, para combater a evasão e a repetência escolar é importante que os conteúdos 

trabalhados em sala de aula estejam de acordo com a realidade dos discentes, para que estes 

possam ter interesse em aprender.   

De acordo com os mesmos documentos, a formação continuada é vista como um 

processo que deve englobar não apenas os professores, mas todos os profissionais da escola 

para que garantam a melhoria na qualidade de ensino.   
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A Secretaria Municipal de Educação (SME), através da sua equipe técnico-pedagógica 

e da secretária municipal de educação, sempre está acompanhando as atividades 

desenvolvidas pela instituição.  

Após a coleta dos dados do PP e PDE-Escola para a caracterização da escola, demos 

início a aplicação de questionários com os gestores e os professores da primeira fase do 

ensino fundamental da instituição. No total, foram coletados 2 (dois) questionários com a 

gestão (diretor e coordenador pedagógico), porém em relação aos 9 (nove) questionários 

aplicados aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental só foi possível adquirir 5 

(cinco) destes, pois os professores que não responderam alegaram que não tinham tempo ou 

que tinham esquecido de responder.   

Dentre as informações coletadas dos questionários, podemos destacar que tanto para 

os gestores quanto para os professores o IDEB tem contribuído para a melhoria da qualidade 

do ensino nesta escola. 

As práticas efetivadas pela escola com a finalidade de aumentar as taxas de aprovação 

nas disciplinas e séries críticas são: o uso dos materiais didáticos, treinamentos, capacitações, 

planejamentos, metodologias e apoio do corpo docente. Podemos destacar também o 

acompanhamento dos alunos pelos professores; o acompanhamento dos professores pelos 

coordenadores e o acompanhamento dos coordenadores pela Secretaria Municipal de 

Educação (Anexo: Tabela 3).   

Ainda podemos destacar, através dos questionários, que a maioria dos professores 

constatou diminuição das taxas de reprovação escolar através dos projetos interdisciplinares 

(amostra literária, projetos de leitura) e aulas de reforço realizadas pela instituição nos últimos 

anos. Os gestores destacaram o PDE-Escola, pois este programa proporcionou melhores 

condições para os professores trabalharem com os alunos (Anexo: Tabela 4).     

Na referida escola, dentre as ações com o intuito de reduzir as taxas de abandono 

escolar destacam-se: palestras e reuniões com os pais. Além disso, a escola conta com o PDE-

Escola e a Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI), pois estes programas 

contribuíram para um trabalho diversificado entre professores e alunos. A FICAI atua no 

combate ao fracasso escolar, permitindo o retorno dos discentes a escola e, consequentemente 

o seu sucesso e o exercício de sua plena cidadania (Anexo: Tabela 5).    

Com relação a formação continuada, os gestores participaram, nos últimos 2 (dois) 

anos, do Pró-Letramento Matemático e as capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal 
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de Educação (SME). Todos os professores apontaram que a escola ofereceu um único curso 

no último ano (Jornada Pedagógica), os mesmos afirmaram que a formação recebida foi 

favorável para adquirir novos conhecimentos, fortalecendo a prática pedagógica e o processo 

de ensino-aprendizagem.   

Portanto, através dos documentos analisados e questionários aplicados na “Escola A” 

encontramos a caracterização da escola, além das ações que refletem as práticas pedagógicas 

que estão sendo realizadas pela instituição para promover a aprovação e melhor rendimento 

dos alunos, além das ações para combater a repetência e evasão escolar, fatores estes que 

interferem na projeção das metas do IDEB.     

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelo que foi exposto o IDEB é um instrumento que atua na educação básica avaliando 

o ensino que está sendo ministrado nas escolas brasileiras. Os dados gerais apontaram que o 

Brasil alcançou as metas do IDEB propostas para o ano de 2007 de forma significativa.   

Com bons resultados em relação ao rendimento escolar, a “Escola A” cumpriu as 

metas do IDEB tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. De 

acordo com os documentos da instituição, a escola realiza ações no âmbito cultural, 

pedagógico e gestão escolar com o intuito de promover o melhor rendimento dos educandos 

nas disciplinas e séries criticas, além de combater a repetência e evasão escolar.   

Segundo os mesmos documentos, a escola promove regularmente formação 

continuada aos professores e demais funcionários da instituição, porém esta informação se 

contradiz com a opinião dos professores que apontaram um único curso de formação recebida 

no último ano (Jornada Pedagógica). Além disso, a maioria dos professores não se pronunciou 

a respeito da eficácia das práticas pedagógicas para combater a evasão escolar, inclusive 40% 

(quarenta por cento) dos docentes afirmaram que não existem ações na escola para combater o 

abandono escolar dos discentes.  Contudo, sabemos que é de fundamental importância que a 

instituição crie maneiras de solucionar as questões apontadas, pois os professores necessitam 

rever suas práticas em sala de aula e, para isto, se faz necessário que os mesmos se 

mantenham sempre atualizados e, além do mais, os alunos precisam ver a escola como um 

local prazeroso, onde os mesmo irão aprender coisas novas, conhecendo outras culturas e o 

mundo a sua volta.  
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Portanto, espera-se que a escola citada, assim como as demais escolas do país, possa 

reverter as contradições apontadas neste trabalho, buscando oferecer instrumentos que 

garantam uma qualidade no ensino ministrado aos discentes, para que estes participem 

ativamente nas diversas relações sociais e desenvolvam um espírito de democracia e 

cidadania.  Assim, o IDEB tornará um instrumento com credibilidade a favor da educação, 

atuando nas instituições mais precárias e buscando resolver junto com a escola os problemas 

de qualidade do ensino na educação básica.   
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ANEXOS   

 

TABELA 1: IDEB 2005, 2007 E METAS PARA LAGOA DA CANOA   

IDEB 
Observado 

Metas e Projeções 
 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Anos Iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

2,2 3,4 2,3 2,8 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 

Anos Finais 
do Ensino 
Fundamental  

2,0 3,2 2,1 2,3 2,7 3,2 3,6 3,9 4,2 4,5 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar do MEC/INEP/2008  

TABELA 2: IDEB 2005, 2007 E METAS PARA A ESCOLA A 

IDEB 
Observado 

Metas e Projeções  
 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Anos Iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

2,2 3,5 2,4 3,0 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 

Anos Finais 
do Ensino 
Fundamental  

2,2 3,2 2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 3,9 4,2 4,5 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar do MEC/INEP/2008.   
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TABELA 3 – PRÁTICAS EFETIVADAS PELA ESCOLA COM A FINALIDADE DE 

AUMENTAR A TAXA DE APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS E SÉRIES CRÍTICAS    

 

 

 

 

Quais as práticas efetivadas pela escola com a finalidade de aumentar a taxa de 
aprovação nas disciplinas e séries críticas?    

Respostas Porcentagem 

Gestor A 

Acompanhamento dos alunos pelos 
professores; acompanhamento dos 
professores pelo coordenador; 
acompanhamento dos coordenadores 
pela Secretaria Municipal de educação 
e, as aulas de reforço.  Gestão  

Gestor B 

Acompanhamento dos alunos pelos 
professores; acompanhamento dos 
coordenadores pela Secretaria 
Municipal de Educação e, as aulas de 
reforço.    

Todos os gestores 
(100%) destacaram o 
acompanhamento 
recíproco entre 
alunos, professores, 
gestores e Secretaria 
Municipal de 
Educação, além das 
aulas de reforço 
escolar como 
estratégias para 
aumentar as taxas de 
aprovação escolar.   

Professor 
A 

As práticas são diversificadas. O ensino 
aprendizagem dispõe de vários 
recursos, isto é, materiais didáticos, 
treinamentos e capacitações.  

Professor 
B 

As práticas são diversificadas. O ensino 
aprendizagem dispõe de vários 
recursos, isto é, materiais didáticos, 
treinamentos, capacitações, 
planejamentos, metodologias e apoio do 
corpo docente.  

Professor 
C 

Acompanhamento dos alunos, através 
das ações realizadas com professores e 
coordenadores da instituição.   

Professor 
D 

As práticas são desenvolvidas. O ensino 
aprendizagem dispõe de vários 
recursos, isto é, materiais didáticos, 
treinamentos, capacitações, etc.  

Professores 

Professor 
E 

Acompanhamento dos alunos através 
das ações realizadas com professores e 
coordenadores da instituição.   

A maioria dos 
professores (60%) 
apontou como ações 
para aumentar as 
taxas de aprovação o 
uso de materiais 
didáticos, além de 
treinamentos, 
capacitações, 
planejamentos, 
metodologias e apoio 
do corpo docente. Os 
40% dos docentes 
restantes destacaram, 
assim como os 
gestores, o 
acompanhamento dos 
alunos através das 
ações realizadas com 
professores e 
coordenadores da 
escola.   
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TABELA 4 – PROGRAMAS DE REDUÇÃO DAS TAXAS DE REPROVAÇÃO 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta escola, há algum programa de redução das taxas de reprovação escolar? 
Respostas Porcentagem 

Gestor A 
Sim. Plano de Desenvolvimento da 
Escola (PDE-Escola).  

Gestão  

Gestor B 
Sim. PDE.  

Todos os gestores 
(100%) destacaram o 
Plano de 
Desenvolvimento da 
Escola (PDE-
Escola).       

Professor 
A 

Não 

Professor 
B 

Sim. Através das ações desenvolvidas: 
projetos de leitura, amostra literária e 
reforço.  

Professor 
C 

Sim. Projetos interdisciplinares e aulas 
de reforço.  

Professor 
D 

(Não respondeu) 

Professores 

Professor 
E 

Sim. Projetos de leitura, amostra 
literária e aulas de reforço.   

A maioria dos 
professores (60%) 
apontou como ações 
para combater a 
reprovação escolar os 
projetos 
interdisciplinares e 
aulas de reforço. 
20% dos docentes 
responderam que não 
existem ações para 
redução da 
reprovação escolar e, 
os 20% restantes não 
responderam.  
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TABELA 5 – PROGRAMAS DE REDUÇÃO DAS TAXAS DE ABANDONO 

ESCOLAR  

 

 

Nesta escola, há algum programa de redução das taxas de abandono escolar?   
Respostas Porcentagem 

Gestor A 

PDE e FICAI.  

Gestão  

Gestor B 

PDE e FICAI.  

Todos os gestores 
(100%) destacaram o 
PDE e a Ficha de 
Comunicação do 
Aluno Infrequente 
(FICAI) como 
programas para 
combater a evasão 
escolar.    

Professor 
A 

Não. 

Professor 
B 

Sim. Através de palestras e reuniões 
com os pais.  

Professor 
C 

Sim. Palestras com a família do aluno 
para interagir com os objetivos da 
escola.  

Professor 
D 

Não.  

Professores 

Professor 
E 

Sim. Através de palestras, reuniões com 
os pais, projetos de leitura, amostra 
literária e reforço escolar.  

A maioria dos 
professores (60%) 
destacaram palestras 
e reuniões com os 
pais como estratégias 
para combater a 
evasão escolar. 
Enquanto, 40% 
apontaram que não 
existem ações para 
redução da evasão 
escolar.  


