Proposta MAIS PAIC - Ensino Fundamental II
1. Apresentação
O Mais PAIC (Programa de Aprendizagem na Idade Certa) é uma resposta da SEDUC à
necessidade de fortalecer a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental II (EFII),
afirmando-se como política de continuidade do Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC,
cujo objetivo é alfabetizar os estudantes das escolas públicas do Ceará, até os sete anos de idade, e
formar leitores fluentes.
Segundo dados do INEP, os resultados da rede pública Ceará estão melhorando progressivamente
nos anos iniciais do Ensino Fundamental: partiram de um IDEB de 3,5, em 2007, para 5,7 em 2015,
ultrapassando a média da rede pública nacional, de 5,3. O Estado também já superou a meta de
2021 para o Ceará, que é 5,1. A elevação nos resultados, pelo que evidências apontam 1, deve-se
fortemente ao PAIC.
Essa grande melhoria nos indicadores do Ensino Fundamental I (EFI) do Estado sugere a
necessidade de ampliação de uma política de cooperação similar para o Fundamental II, cujo IDEB,
em 2013, foi de 4,1, ultrapassando a média nacional, mas ainda muito baixa. Nessa mesma etapa,
cerca de 75% dos estudantes cearenses na rede pública estão entre os níveis Muito Crítico e Crítico
em Matemática e, aproximadamente, 60% em Português 2. Importante também observar que, de
acordo como Censo Escolar, as redes municipais detêm mais de 90% do Fundamental II da rede
pública do Ceará, ou seja, a etapa é praticamente municipalizada e justifica a criação de uma
políticade colaboração aos moldes do que foi feito no EFI.
O Mais PAIC tem como uma das ações mais imortantes o apoio à formação de professores do EFII,
além de fomentar a constituição de políticas para este segmento, com orientações de
acompanhamento, mecanismos de reconhecimento e incentivo. Para isso, o programa constitui-se
dos seguintes eixos: Formação de Professores e Coordenadores Pedagógicos; Gestão Municipal;
Avaliação Externa; e Literatura e Formação do Leitor.
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2. Os professores dos anos finais do Ensino Fundamental e seus desafios
Dada a situação do Ensino Fundamental II e a necessidade de promover a formação dos docentes
que atuam nessa etapa de ensino, é importante caracterizar esse professor, que atua em uma
estrutura de ensino diferente do Fundamental I 3: lecionam em áreas específicas, são lotados por
hora aula, geralmente ensinam em todos os anos (do sexto ao nono ano) e, muitas vezes, em mais de
uma escola.
Uma das características que se destaca para esse grupo é a necessidade de realizar planejamentos
para as diversas turmas que estão sob sua responsabilidade.
Em um estudo sobre as dificuldades do professor de Matemática, Rezende e Mesquita (2013)
narram que os professores possuem, em sua maioria, curso de graduação, embora sejam
identificadas falhas em sua formação inicial; associa que a dificuldade na aprendizagem da
disciplina é devido à dificuldade na interpretação de textos e à falta de base dos estudantes, embora
reconheçam que esta dificuldade não está centrada só no estudante, mas também no professor e no
processo educacional vigente, evidenciando necessidade de formação continuada desse professor.
A Fundação Victor Civita, em seu estudo “Anos Finais do Ensino Fundamental: Aproximando-se da
Configuração Atual”, menciona a ruptura entre o Fundamental I e II, sem políticas de transição para
organizar esta fase: os anos finais estão esquecidos e comprimidos entre a primeira fase do
fundamental e o Médio. É uma fase que também os professores possuem certa dificuldade de
controle da turma, que está entrando na adolescência, tem mais autonomia e interesses outros que
desviam a atenção de conteúdos segmentados e mais complexos do que os abordados no
Fundamental I.
Com relação ao perfil do professor, dados da Revista Contextual do SPAECE 2014 revelam que
61% dos professores do Fundamental II são do gênero feminino, quase todos com ensino superior
completo, dos quais mais de 50% são oriundos de universidade pública. Desses docentes, 98%
estudaram em ensino presencial, sendo que um quinto leciona em outras áreas que não a de sua
formação e 70% possuem especialização, na qual 30% em outra área que não educação. Também a
maior parte dos respondentes tem vínculo como professor efetivo.
Quando perguntados sobre suas necessidades formativas, metade acha necessário curso para lidar
com indisciplina discente; 40% - necessidade formação em gestão do tempo pedagógico; 58% em
formação continuada em TIC; 70% em atendimento educacional especializado; 55% em avaliação
da aprendizagem; 60% em uso pedagógico das avaliações em larga escala e 56% em área
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relacionada a projetos. É importante destacar que apesar de apenas 40% citarem a necessidade de
formação em gestão do tempo pedagógico, nas redes municipais de educação do Ceará, segundo
dados da Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem (TALIS) em 2013, apenas 72,3% do
tempo em uma turma é utilizado para aprendizagem de fato. O restante do tempo, 28,4%, é
dedicado para manutenção da ordem em sala de aula e tarefas administrativas.
Neste cenário, na maioria das escolas cearenses encontramos coordenadores pedagógicos com
dificuldade de exercer seu papel. Sem foco de atuação, ele se divide em atender as diversas
demandas do cotidiano da escola: apartar brigas, apaziguar ânimos de professores e pais e organizar
festas, detendo-se em aspectos extrínsecos ao desenvolvimento do ensino aprendizagem. Torna-se,
assim, distante do seu papel de animador, facilitador e instigador das práticas pedagógicas nas
escolas.
É desse coordenador a importante função de contribuir com a formação continuada do professor,
acompanhá-lo e apoiá-lo em seu trabalho. Por isso é muito importante não deixá-lo à margem dos
processos formativos dos professores, pois reforçaria o atual distanciamento do seu papel essencial
– liderança pedagógica na escola.

3. Alguns dados importantes sobre o Ensino Fundamental II no Ceará
No intuito de fazer uma reflexão sobre o conjunto de estudantes no segmento de ensino do
Fundamental II, representados pela seriação de 6º ao 9º anos, são apresentadas algumas análises
baseadas nos dados da revista do SPAECE de 2014, que tiveram como instrumento de pesquisa o
questionário socioeconômico realizado com 104.832 estudantes, de um total de 128.575 estudantes
matriculados no 9º ano. Observa-se que existe aproximadamente 470.000 estudantes matriculados
na rede pública no Ensino Fundamental II, com 92% da matricula pertencente à rede municipal e
8% à estadual.
Os discentes que responderam à pesquisa informaram o grau de escolaridade das famílias,
afirmando que o total de pais que concluíram o ensino médio era de aproximadamente 19% na rede
estadual e 10% na municipal, sendo que mais de 30% sequer sabia a escolaridade dos pais.
Outra questão tratada neste documento refere-se ao acesso aos serviços públicos nos domicílios dos
estudantes. Observamos que 91% destes possuem energia elétrica e verificamos que 96,1% dos
estudantes contam com abastecimento de água, enquanto ao serviço de coleta de lixo este número
chega a 87,9%. . Um outro ponto tratado, foi a acessibilidade a ruas asfaltadas, indicando que
78,7% dos discentes possuem este acesso. No 9º ano da rede municipal 76,5% dos estudantes tem

suas famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, o que é um indicativo de que grande parte das
famílias encontra-se em situação de pobreza ou extrema pobreza.
No que se refere aos bens de consumo, 78,7% dos estudantes têm dois ou mais aparelhos de celular
nos bens domiciliares, 56% dos estudantes afirmam ter mas de um televisor e 47,9% dos estudantes
tem acesso à internet. Neste universo da utilização da internet, ressaltamos algumas especificidades
relatadas na revista do SPAECE em 2014:
“Para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual, o percentual de estudantes que utilizam
a internet menos deu uma hora por dia, 14,9%, é bem menor em relação as etapas anteriores. Já o
percentual de estudantes que utilizam a internet mais horas por dia aumenta: os que utilizam
entre uma e duas horas somam 16,5% e os que utilizam por mais de quatro horas diá¡rias somam
25,1%. O número de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal que utiliza
a internet mais de quatro horas por dia soma 15,9%, dos que utilizam uma hora por dia soma
16,1% e dos que não souberam responder 22,1%”.(SEDUC, 2014,p.20)

Vale ressaltar, que dentro desta temática no 9º ano, apenas 14,9% de estudantes participam de
orientação para melhor utilizar a internet como ferramenta educativa, isto é, já participaram de
atividades nos Laboratórios de Informática em suas escolas, o que indica ausência de condições de
infraestrutura ou ociosidade dos espaços.
Ainda foram consultados quanto ao número de livros que possuem, revelando que cerca de 53% dos
estudantes de 9º ano têm até 20 livros em casa. Os pais destes estudantes, possuem pouco hábito da
leitura: segundo a pesquisa, 36,9% dos estudantes da rede estadual percebem que seus pais leem e
somente 23% destes incentivam seus filhos para este hábito. A preferência de 43% de nossos
estudantes é a leitura de revistas e variedades.
Em 2014, segundo o Censo Escolar, o governo do Estado do Ceará detinha 40.012 matrículas entre
o 6º e o 9º ano do Ensino Fundamental, com maior contingente entre o 8º e 9º anos. Das matrículas
estaduais no Ensino Fundamental II, 31.153, ou 77,8% são no município de Fortaleza. Já nas redes
municipais, o número de estudantes matriculados na última etapa do Ensino Fundamental chega a
439.617. Os dados refletem o alto grau de municipalização do ensino fundamental: cerca de 99%
nos Anos Iniciais e 91,65% nos Anos Finais.
No quadro abaixo será apresentado o quantitativo de professores lotados por ano de escolaridade,
observando que há pouco mais de 15 mil professores em todo o Ensino Fundamental II, sendo cerca
de 8 mil na área de Linguagens e Códigos e 5 mil na área de Matemática.

Tabela 1 - Docentes de Língua Portuguesa e Matemática no EF II por rede administrativa no
Ceará - 2014

REDE
Estadual
Municipal

Docentes 6º ao 9º Ano
Língua Portuguesa
Matemática Total
1.666
861
805
13.522
8.107
5.415

Fonte: SEDUC/Coave/Ceged/Educacenso 2015.

Uma fragilidade desses dados é que os professores costumam atuar em diversos anos, o que
dificulta a localização dos mesmos por ano ou por etapa de ensino, portanto, deve-se usar essa
informação como um indicativo aproximado e não em seu número absoluto.
Para melhor entender as características do Ensino Fundamental II no Ceará, cabe analisar melhor
alguns indicadores de fluxo escolar, a começar pela aprovação.
A taxa de aprovação é o percentual de estudantes da matrícula total que, ao final do ano letivo,
concluíram, com sucesso, determinada série, apresentando os requisitos mínimos, previstos em lei,
de aproveitamento e frequência para cursar, no ano seguinte, a série imediatamente posterior.
É interessante perceber que as taxas de aprovação do Ensino Fundamental II, disponibilizadas pelo
Censo 2014, mostram que a taxa de aprovação geral é crescente a cada ano desse nível de ensino,
conforme a tabela 2.

Tabela 2 - Taxas de Aprovação no EF II por rede administrativa no Ceará - 2014
Rede
Total
Público
Particular
Municipal
Federal
Estadual

Aprovação
no 6º Ano

Aprovação
no 7º Ano

Aprovação no
8º Ano

Aprovação no
9º Ano

Aprovação Anos Finais (6º
ao 9º Ano)

86,1
84,3
95,2
84,4
95,7
81,9

88,5
87,1
95,2
87,4
97,1
83,6

89,7
88,6
94,8
89,3
94,0
83,7

92,8
92,3
95,4
93,7
88,0
85,6

89,1
87,9
95,1
88,2
93,2
84,3

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

É importante observar que a taxa é menor no sexto e sétimo anos, podendo indicar dificuldades na
transição da primeira para a segunda etapa do Ensino Fundamental. De 2008 a 2014 observamos
uma crescente aprovação em todos os níveis ensino da Educação Básica brasileira na rede pública.
Essa melhoria pode estar trazendo resultados positivos para o IDEB, uma vez que o indicador
utiliza o fluxo como uma das variáveis. Pelos dados apresentados no Gráfico 1, o Ensino
Fundamental II mantém uma taxa de aprovação consideravelmente menor que a do Fundamental I.

Gráfico 1 - Taxas de aprovação no Ensino Fundamental do Ceará

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

Quanto à taxa de reprovação, o que se registra no Censo é um decréscimo, do 6º ao 9º, seguindo o
movimento de melhoria de fluxo apresentado na aprovação. Nota-se que a maior taxa de reprovação
é no 6º ano, o que pode evidenciar problemas de adaptação na segunda etapa do Ensino
Fundamental.
A taxa de reprovação é o percentual de estudantes que, numa dada série, ao final do ano letivo, não
apresentam os requisitos mínimos ara serem promovidos à série posterior.
Tabela 3 - Taxas de Reprovação no EF II por rede administrativa no Ceará - 2014
Rede
Total
Público
Particular
Municipal
Federal
Estadual

Reprovação
no 6º Ano

Reprovação
no 7º Ano

11,0
12,3
4,4
12,3
4,3
12,7

8,6
9,5
4,5
9,3
2,9
10,8

Reprovação no Reprovação no
8º Ano
9º Ano
7,2
7,7
4,8
7,3
6,0
10,3

Reprovação Anos Finais (6º
ao 9º Ano)

4,3
4,3
4,3
3,5
12,0
8,0

8,0
8,7
4,5
8,6
6,8
9,7

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

Apesar do decréscimo constante da taxa de reprovação, de 2008 a 2014, o percentual do 6º ao 9º
ano ainda é quase o dobro dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como pode ser visto no Gráfico
2.
Gráfico 2 - Taxas de reprovação no Ensino Fundamental do Ceará

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

Por fim, para concluir a análise descritiva do fluxo escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental,
é importante observar o comportamento da taxa de abandono. Essa taxa se traduz no percentual de
estudantes da matrícula total que, numa dada série, deixam de frequentar a escola durante o ano
letivo.
Junto à aprovação e reprovação, a taxa de abandono compoe os indicadores de fluxo e apresentam
comportamentos complementares, uma vez que um estudante matriculado só pode, ao fim de um
ano letivo, ser aprovado, reprovado ou abandonar a escola.
Tabela 4 - Taxas de Abandono no EF II por rede administrativa no Ceará - 2014
Rede

Abandono no
6º Ano

Abandono no
7º Ano

Total
2,9
Público
3,4
Particular
0,4
Municipal
3,3
Federal
0,0
Estadual
5,4
Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

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

Abandono no
8º Ano

Abandono no
9º Ano

Abandono - Anos
Finais (6º ao 9º
Ano)

3,1
3,7
0,4
3,4
0,0
6,0

2,9
3,4
0,3
2,8
0,0
6,4

2,9
3,4
0,4
3,2
0,0
6,0

Conforme a tabela 4, é possível notar que o abandono apresenta pouca variação ao longo do EFII,
não evidenciando problemas específicos em algum ano da etapa
Em 2014, a taxa total de abandono foi de 2,9 e de 3,2 na rede municipal, sendo que o abandono nos
municípios é quase metade do que o da rede estadual.
Gráfico 3 - Taxas de abandono no Ensino Fundamental do Ceará

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

O decréscimo registrado, de 2008 a 2014, é considerável, caindo de 6,4% para 2,9% nos anos finais
do Ensino Fundamental, conforme o gráfico abaixo. Apesar disso, o abandono no EFII ainda é
muito maior do que o dos Anos Iniciais, o que sugere a necessidade de se olhar com mais atenção
para a etapa final.
Já em relação ao IDEB nos Anos Finais, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o indicador passou de 3,6 em 2009 para 4,1 em
2013, aumentando 13,9% no período.
Gráfico 4 - IDEB do Ensino Fundamental na Rede Pública do Ceará

Fonte: MEC/INEP.

Esse aumento distribui-se de forma heterogênea entre os municípios, conforme pode-se ver no
Gráfico 5, porém recentemente apresenta uma tendência de concentração nos melhores níveis.
Importante destacar que o avanço na proficiência é menor, de 7,5%, subindo de 4,37 em 2009 para
4,7 em 2013. Ou seja, parte relevante da melhoria se deu pela melhoria do fluxo escolar.
Gráfico 5 - Distribuição dos Municípios por faixa de desempenho no IDEB nos Anos Finais do
Ensino Fundamental no Ceará

Fonte: MEC / Inep.

Por fim, podemos notar que de 2008 a 2014 o aprendizado e aprovação aumentaram, enquanto a
reprovação e abandono diminuíram. É importante analisar quanto cada uma das variáveis alterou-se,
para entender melhor qual a composição da melhoria do IDEB4 no período. Entre 2009 e 2013
houve melhoria de 13,9%, no indicador composto pelas seguintes variáveis: 1. melhoria de
aprendizado de 7,5%; 2. queda da reprovação de -10,9%; e 3. queda do abandono de -28,0%.
Apesar da diminuição da reprovação e do abandono ser uma conquista, tais números evidenciam
uma evolução consideravelmente menor da aprendizagem em relação aos indicadores de fluxo.
Outro desafio a ser vencido é o da distorção idade/série. Esse indicador é composto pelo percentual
de estudantes, em cada série, com idade superior à idade recomendada para aquela série,
considerando-se, no sistema educacional brasileiro, a idade de 7 anos como a recomendada para o
ingresso no Ensino Fundamental de oito anos, de 6 anos no caso do Ensino Fundamental de nove
anos e a de 15 anos para o ingresso no Ensino Médio.
A distorção idade/série é a proporção de estudantes com mais de dois anos de atraso escolar, a
mesma ocorre quando o educando reprova e/ou abandona os estudos por dois anos ou mais,
ocorrendo assim a repetência de uma mesma série.
Tabela 5- Taxas de Distorção Idade/série no EFII do Ceará 2014
Rede

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Total

Distorção
Abs.

%

Distorção
Total

Abs.

Estadual

3.296

1.309

39,
7

11.079

4.512

Federal

94

16

17

106

15

%
40,
7
14,
1

Distorção
Total

Abs.

14.453

5.408

135

22

Total

%
37,
4
16,
3

Distorção
Abs.

%

19.099

6.339

33,
2

143

16

11,2

4
O Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de
desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP.

Municipal

133.095

43.508

Privada
Total

27.487

2.704

32,
119.149
7
9,8 25.641

163.972

47.537

29

155.975

37.102
2.516
44.145

31,
104.932
1
9,8 23.931
28,
143.451
3

30.360
2.382
38.172

28,
89.320 23.202
9
9,9 21.856
1.850
26,
130.418 31.407
6

26
8,4
24

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

O prejuízo no desenvolvimento cognitivo de um estudante em distorção é grande, haja vista o
desempenho acadêmico nas avaliações externas, que apontam maior lacuna no aprendizado deste
grupo.
Pelo Gráfico 6, observa-se que o percentual de distorção no EFII é mais que o dobro do EFI,
indicando grande necessidade de um tratamento especial para essa etapa.
Gráfico 6 - Taxas de distorção idade/série no Ensino Fundamental do Ceará

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.

Apesar dos indicadores de abandono e reprovação mostrarem uma melhora considerável ao longo
dos últimos anos, uma das dimensões relacionadas à permanência não está contemplada nos dados,
que é a evasão escolar. Esta consiste dos estudantes que estavam matriculados em determinado ano
e não voltam a se matricular no ano seguinte.
Esse é um indicador complexo de ser calculado, principalmente devido a mudanças de escola dentro
de um município e aos fluxos migratórios, mas seu efeito pode ser observado através da Pesquisa
Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). Segundo a pesquisa, o número de crianças de 4 a 17 anos
fora da escola em 2014 no Ceará é de 116 mil. Desses, 72% têm entre 15 e 17 anos, totalizando
cerca de 84 mil.
É comum que se pense que esses jovens estão saindo no Ensino Médio, já que o abandono é maior
nessa etapa de ensino e a grande parte desses jovens tem de 15 a 17 anos, porém os indicadores
mostram o contrário: 34% dos jovens de 15 a 17 anos que não estudam evadiram da escola na
transição para ou durante o 2º ciclo do Ensino Fundamental, 28% evadiram na transição para o
ensino médio e apenas 11% evadiram durante o Ensino Médio. Além disso, existe forte

desigualdade na nos indicadores de permanência entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres:
Cerca de 63% dos jovens de 19 a 24 anos concluem a educação básica, porém quando observamos
esse dado de conclusão no no quintil mais pobre da população, esse número é de apenas 46%,
sendo que no mais rico é de 92%, uma discrepância enorme.

4. O Mais PAIC no Ensino Fundamental II
Dados os desafios mencionados acima, justifica-se a criação do Mais PAIC, de forma a cooperar
com os municípios no Ensino Fundamental II, contribuindo com materiais, orientação e formação a
seus gestores, coordenadores e professores.

4.1. Desenho institucional
Para gerir o programa, a SEDUC criou área específica na Coordenadoria de Cooperação com
Municípios (COPEM), com profissionais dedicados a pensar a etapa final do Ensino Fundamental.
Sabendo que é necessário agregar especialistas diferenciados para os desafios de cada temática, o
arranjo prevê a contratação de consultoria especializada em Português e Matemática para o
Fundamental II. Tais especialistas são responsáveis por estruturar o desenho do curso a ser ofertado,
com duração de um ano e meio.
O curso deverá contar com apoio de materiais pedagógicos impressos e em formato digital. Para
apoiar os professores formadores e dos municípios, a SEDUC disponibilizará um portal com todo o
conteúdo das formações disponível online. Os materiais pedagógicos deverão versar sobre a
temática do curso e sobre orientações didáticas para sala de aula e organização da docência na
escola.
É de responsabilidades da equipe da secretaria a estruturação e acompanhamento do programa,
garantindo a disponibilidade de materiais, o bom arranjo do modelo logístico para as formações e a
orientação dos profissionais especialistas em cada temática que abordará o Mais PAIC, de forma a
garantir o cumprimento de seus objetivos.

4.2. Objetivo geral
•

Apoiar os municípios na melhoria das práticas de gestão municipal, planejamento e
acompanhamento pedagógico;

•

Elevar a porcentagem de estudantes do 6º ao 9º ano no nível adequado de aprendizagem;

•

Estimular a prática da leitura e formar leitores fluentes, aumentando o número de livros
lidos por ano letivo;

•

Reduzir o abandono, distorção idade/série e evasão no Ensino Fundamental II, aumentando
a porcentagem de jovens que concluem a etapa na idade adequada.

4.3. Metas do Mais PAIC no Ensino Fundamental II para 2018
1) Adesão de 100% dos municípios ao Mais PAIC;
2) Alcançar IDEB na rede pública de 5,0 em 2017
3) Alcançar os seguintes resultados nos níveis de desempenho do SPAECE:
a) Pelo menos 25% dos estudantes no nível adequado e no máximo 44% nos níveis crítico e
muito crítico em Língua Portuguesa
b) Pelo menos 16% dos estudantes no nível adequado e no máximo 64% nos níveis crítico e
muito crítico em Matemática
4) Reduzir o abandono a 2,5%
5) Reduzir a distorção idade/série a 25%
6) Elevar para 85% a porcentagem de jovens que concluem o ensino fundamental aos 16 anos

5. Formação de professores e coordenadores pedagógicos
Como eixo estruturante do Mais PAIC no Ensino Fundamental II, está a formação continuada de
Professores e Coordenadores Pedagógicos. Existe vasta literatura nacional e internacional que
aponta para a necessidade de se formarem bons professores, como o trabalho de Chetty, Friedman e
Rockoff (2011), que apontam que os impactos de um bom professor ao longo de toda a vida das
pessoas.
Em relação à formação de docentes, há consenso entre os especialistas em educação que é papel
fundamental das secretarias aproximar os programas de capacitação da realidade escolar, montando
os conteúdos com base nas demandas que afetam a prática docente.
Portanto, no intuito de aproximar a formação de professores e coordenadores e tangibilizar a
proposta formativa, sugerem-se os objetivos específicos listados abaixo.

5.1. Objetivos específicos da formação de professores e coordenadores
•

Compreender o perfil do estudantes, principalmente nas transições do Ensino Fundamental I
para o Ensino Fundamental II (5º para o 6º ano) e do Ensino Fundamental II para o Ensino
Médio (9º ano para o 1º ano);

•

Oferecer conteúdo que apoie o professor a lidar com a fase específica de desenvolvimento

dos estudantes nessa faixa etária.
•

Ampliar o conhecimento dos professores nos conteúdos específicos para o Fundamental II
em Português e Matemática;

•

Ampliar o conhecimento e propor rotinas de trabalho para o coordenador pedagógico nas
áreas de Português e Matemática;

•

Elucidar as competências esperadas para os estudantes e prover noções sobre avaliações em
larga escala, tais como a matriz de descritores, o significado dos seus resultados e como é
possível usá-los para fazer intervenções pedagógicas;

•

Ajudar os professores a organizar seu planejamento e a gestão da sala de aula, tornando as
atividades mais interessantes para os estudantes;

•

Desenvolver metodologias de suporte para que o coordenador pedagógico apoie os
professores em seu planejamento e nas metodologias de ensino.

5.2. Programa da formação
Tendo em vista a necessidade de aproximar os programas de formação continuada do quotidiano
escolar e de lapidar o conhecimento dos docentes nas suas áreas específicas, o programa será
realizado com os professores de Português e Matemática, aprofundando os conteúdos específicos e
abordando as principais temáticas transveráis que permeiam a prática diária. Da mesma forma, os
Coordenadores Pedagógicos têm um papel estruturante e terão essas temáticas como principal
objeto de sua formação, além de um enfoque no suporte à docência e seu papel como articulador e
animador da vida escolar.
Para o(a) professor(a) de Português
•

Conteúdo de português de sexto ao nono ano desenvolvido de forma reflexiva e com
alternativas de aplicação em sala de aula para torná-las mais interessantes, significativas e
atrativas;

•

Curso sobre avaliação e intervenção pedagógica, com aprofundamento em Língua
Portuguesa;

•

Formação de leitores (clube de leitura, cantinhos de leitura e outras estratégias);

•

Perfil, identidade e desenvolvimento da criança e do adolescente;

•

Planejamento, organização e gestão da sala de aula;

Carga horária: 80 horas anuais, das quais 16 horas antes da semana pedagógica e 64 distribuídas
ao longo do ano.

Para o(a) professor(a) de Matemática
•

Conteúdo de matemática de sexto ao nono ano desenvolvido de forma reflexiva e com
alternativas de aplicação em sala de aula para torná-las mais interessantes, significativas e
atrativas;

•

Curso sobre avaliação e intervenção pedagógica, com aprofundamento em Matemática;

•

Perfil, identidade e desenvolvimento da criança e do adolescente;

•

Como construir Kits de sucata ou de forma caseira para a sala de aula com o objetivo de
trabalhar matemática;

•

Planejamento, organização e gestão da sala de aula;

Carga horária: 80 horas anuais, das quais 16 horas antes da semana pedagógica e 64 distribuídas
ao longo do ano.
Para o(a) Coordenador(a) pedagógico(a)
•

Conteúdo de matemática e português de sexto ao nono ano trabalhado com os professores;

•

Como constituir e articular clubes de leitura;

•

Acompanhanhamento e apoio ao professor para implementar melhorias em sala de aula e
incrementar a prática docente;

•

Curso sobre avaliação, voltado para o acompanhamento dos resultados da escola e sua
utilização para planejamento da intervenção pedagógica;

•

Perfil, identidade e desenvolvimento da criança e do adolescente;

•

Planejamento, organização e gestão da sala de aula;

•

Relação família escola e sociedade.

Carga horária: 80 horas anuais, das quais 32 horas antes da semana pedagógica e 48 distribuídas ao
longo do ano.

6. Eixo da gestão municipal
Com o avanço dos indicadores do Fundamental I e a consolidação da alfabetização, é importante
avançar com um olhar mais atencioso para o Fundamental II. Devido aos parcos recursos e escassez
de capital humano nas redes municipais, é essencial que o município defina suas políticas
prioritárias e qualifique a gestão da sua rede. Essa é uma decisão da gestão, que precisa alocar
recursos e pessoas para enfrentar os desafios evidenciados pelos indicadores.
Cabe ao governo estadual, tendo maior acesso a capital técnico e capacidade de articulação e
mobilização, apoiar tecnicamente os municípios nesse processo de fortalecimento da gestão
municipal e incentivar e disseminar as boas práticas promovidas entre eles. Apenas o processo de

formação continuada, desvinculado desta ênfase no fortalecimento de sua administração, não tem a
força necessária para empreender as mudanças ensejadas.
Os objetivos específicos do eixo de gestão municipal têm o desafio de responder à necessidade de
localizar e incentivar as boas práticas da rede municipal, além de colocarem a COPEM como
referência no apoio e fortalecimento dos municípios.

6.1. Objetivos específicos para o eixo de gestão municipal
•

Difundir uma cultura de gestão municipal voltada para a aprendizagem dos estudantes,
observando o cumprimento e a qualidade do tempo pedagógico, a organização do mapa
curricular, o controle da frequência de estudantes e professores, o acompanhamento às
escolas e o cumprimento da formação dos professores e coordenadores pedagógicos;

•

Fortalecer o gerenciamento dos sistemas municipais de ensino, a partir da formação das suas
equipes técnicas;

•

Articular as assistências técnicas e repasses de recursos dos projetos federais, com ênfase no
fortalecimento da gestão e infraestrutura municipal;

•

Incentivar a melhoria na educação e disseminação das boas práticas da gestão municipal
através da definição de uma política de premiação de municípios que considere os
indicadores de aprendizagem e rendimento dos estudantes;

•

Sistematizar publicação com registros de experiências de seleção de diretores, com análise e
comentários acerca dos modelos implantados;

•

Registrar experiências municipais em políticas de valorização do magistério, com ênfase no
desempenho docente e na aprendizagem dos estudantes e apoiar os municípios na
elaboração e gestão dos seus planos de cargos e remuneração;

•

Elaborar publicação acerca de ideias criativas para ambientar áreas externas e internas da
escola, como forma de estimular o desenvolvimento estético das redes municipais e
favorecer um clima escolar positivo;

•

Articular parcerias para oferecer aos municípios formação e consultoria em projetos
complementares para fortalecer o Ensino Fundamental II;

•

Fortalecer as CREDE e prover insumos na área de avaliação e gestão municipal, de forma a
organizar pauta de assessoramento aos municípios para o fortalecimento e estruturação das
políticas municipais.

6.2. Programa da gestão municipal
Frente aos desafios das redes municipais em aprimorar a gestão de suas redes, cabe estruturar um
programa que trabalhe a formação das equipes, assistência técnica em temas estruturantes das
rotinas de gestão, apoio e articulação em relação aos projetos e recursos federais e, por fim,
produção de material que os auxilie e oriente no dia-a-dia e na consolidação de uma gestão voltada
ao aprendizado dos estudantes.
Cultura de gestão municipal voltada para o aprendizado dos estudantes
•

Ofertar os sistemas SIGE e SAAP e oferecer formação para utilização dos mesmos, voltada
ao acompanhamento dos estudantes, sua frequência e resultados de aprendizagem;

•

Elaboração de uma rotina de acompanhamento da gestão municipal, tendo a CREDE como
principal ator para a qualificação da gestão municipal.

Fortalecimento das equipes e assistências técnicas aos gestores e técnicos
•

Assistência técnica para o monitoramento dos Planos Municipais de Educação;

•

Assistência técnica para a adequação e gestão dos Planos de Carreira e Remuneração dos
profissionais da educação;

•

Assessoria aos municípios com os programas de repasse do governo federal;

•

Formação das equipes técnicas das SME voltada à gestão pedagógica da rede.

Produção de material para temas estruturantes na gestão municipal
•

Produção de material para auxiliar os dirigentes no processo de seleção e avaliação de
gestores escolares;

•

Elaboração de notas técnicas e publicações sobre a importância do tempo pedagógico e a
gestão pedagógica das escolas;

•

Elaboração de material para melhorar o espaço das escolas, focado na melhoria do clima
escolar e um ambiente rico em aprendizagem.

Incentivo à melhoria da educação e disseminaçao das boas práticas
•

Elaboração e disseminação de estudos de boas práticas e referência na gestão da educação
no estado do Ceará;

•

Criação do Prêmio de Gestão Municipal, com o intuito de identificar e valorizar boas
práticas na gestão municipal que levaram a ganhos de aprendizagem;

•

Expansão dos critérios de premiação do Escola Nota 10 para contemplar as escolas e alunos
do Ensino Fundamental II;

•

Expansão dos critérios de repasse do ICMS para contemplar o Ensino Fundamental II no
IQE.

Articulação de parcerias para fortalecer o Ensino Fundamental II
•

Apoiar os municípios interessados, articulando junto às instituições parceiras, formação e
materiais nos seguintes projetos:
o Aprendizagem Cooperativa
o Comunidades de Aprendizagem
o Escolas de Tempo Integral

•

Disponibilizar materiais e articular a formação das equipes técnicas dos municípios
interessados nos seguintes programas:
o Programa Professor Diretor de Turma;
o Programa Luz do Saber.

7. Eixo de Avaliação Externa
A ampliação das ações do Eixo de Avaliação Externa do Programa Aprendizagem na Idade Certa
cumpre o propósito de realizar o diagnóstico da aprendizagem em língua portuguesa e matemática
dos estudantes do ensino fundamental II para subsidiar o planejamento das intervenções
pedagógicas pelos municípios e escolas.
A ampliação do PAIC para Mais PAIC implicará na proposição de Provas de Língua Portuguesa e
Matemática para o Fundamental II. Para isso, torna-se imprescindível o estabelecimento de
parcerias com instituições e profissionais com conhecimentos tecnicamente especializados na área
da avaliação, de forma a assegurar os princípios universais da “exatidão” e “viabilidade” em sua
implementação, mediante a transferência de tecnologia neste campo.

7.1. Objetivos específicos para o Eixo de Avaliação Externa
● Difundir uma cultura de avaliação educacional do Fundamental II, em todos os
municípios cearenses, de tal forma que tenhamos equipes das CREDE e das SME
conscientes dos seguintes pontos: (1) importância de avaliar o processo de aprendizagem de
seus estudantes; (2) responsabilidade de conduzir o processo de avaliação de forma
apropriada e responsável; (3) necessidade de utilizar os resultados das avaliações de forma
apropriada e ética, sempre visando à promoção de mudanças no processo de ensino e
aprendizagem;
● Desenvolver um protocolo de avaliação para os estudantes matriculados nas séries

finais do Ensino Fundamental para disponibilizar aos municípios;
● Preparar os técnicos das CREDE para capacitar o corpo técnico-pedagógico das
Secretarias Municipais de Educação (SME) na área de avaliação educacional, de tal forma
que as equipes das SME desenvolvam autonomia e competência técnica tanto para avaliar a
aprendizagem de seus estudantes quanto para utilizar, de forma apropriada, os resultados
obtidos através das avaliações;
● Preparar os técnicos das CREDE para acompanhar as atividades de avaliação
realizadas pelo corpo técnico-pedagógico das Secretarias Municipais de Educação (SME);
● Analisar os resultados obtidos nas avaliações de aprendizagem dos estudantes
através da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e produzir relatórios técnicos contendo os
resultados dessas análises;
● Realizar pesquisas científicas, utilizando as informações coletadas nas diversas
atividades de avaliação realizadas pelo Mais PAIC, que auxiliem os gestores municipais a
compreender melhor a real situação no ensino fundamental II.

7.2. Programa da Avaliação Externa
A metodologia de trabalho proposta para alcançar os objetivos na área de avaliação educacional,
envolve (1) o desenvolvimento do protocolo de avaliação do processo de alfabetização, (2) a
realização de seminários e oficinas de avaliação educacional, (3) a supervisão das atividades
realizadas pelos municípios, (4) a construção de base de dados consolidada e (5) o desenvolvimento
de estudos e pesquisas.
Desenvolvimento do protocolo de avaliação do Fundamental II
A metodologia proposta para desenvolver o protocolo de avaliação do 6º ao 9º ano compreenderá a
realização de reuniões com o objetivo de desenhar a proposta de elaboração da avaliação nesta
etapa de ensino e de trabalhos individuais.
Os trabalhos individuais serão realizados pelos componentes da equipe responsável pela elaboração
do desenho do protocolo e envolverá, além da apropriação do conhecimento já disponível. Para
tanto, o desenvolvimento desse protocolo deverá ser realizado levando-se em consideração matrizes
de referências já existentes, modelos de avaliações já realizadas, formato de itens utilizados em
avaliações similares e resultados de avaliações realizadas para as séries finais do Ensino
Fundamental. A ideia é desenvolver um protocolo de avaliação que possa, ao mesmo tempo, manter
parâmetros de comparação com outros protocolos existentes e inovar nos procedimentos utilizados
para avaliar o processo de apropriação dos conhecimentos adequados para sua série, que no 9º ano
em Língua Portuguesa é acima de 275 pontos e na Matemática acima de 300 pontos na escala do
SAEB.

Além das atividades desenvolvidas por cada um dos componentes, serão realizadas reuniões
técnicas para apresentação, discussão e ajustes no protocolo de avaliação. Essas atividades terão
como objetivos promover a cooperação entre os componentes da equipe técnica e construir uma
proposta de protocolo de avaliação.
Avaliação e Acompanhamento
O acompanhamento das ações do Eixo de Avaliação será realizado através das visitas presenciais
feitas pelos técnicos da SEDUC às escolas que atendem 6º ao 9º ano. Para tanto, será elaborado e
aplicado, por amostragem, questionário misto com questões voltadas para quantidade de títulos
lidos e quais foram esses títulos. A consolidação desse questionário fundamentará a pesquisa
quantiqualitativa de resultados. Outro meio de maior abrangência, será a inclusão destas mesmas
questões, no SAAP - Sistema de Acompanhamento das Ações do Mais PAIC que é alimentado pelas
escolas e pelas secretarias municipais de educação bimestralmente.
Quanto à avaliação das ações aplicadas ao ensino fundamental II, utilizaremos o SPAECE – Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, aplicado aos estudantes do 9º ano, que traz
na sua composição itens sobre a leitura e a escrita. Propõe-se, diante dos resultados desta avaliação,
fazer um cruzamento entre os dados colhidos pela pesquisa de acompanhamento e SAAP e a nota
dos estudantes no SPAECE. Assim, poderemos ter dados que nos darão a condição de avaliar o
impacto das ações do Eixo de Literatura e Formação do Leitor na aprendizagem do estudante.
Realização de seminários e oficinas de avaliação educacional
A realização de seminários e oficinas tem como objetivo primordial promover capacidade técnica e
autonomia do corpo técnico-pedagógico das secretarias municipais de educação e das CREDE para
(1) conduzir as avaliações censitárias, (2) compreender seus resultados e (3) utilizar os resultados
das avaliações censitárias em prol da melhoria da qualidade da educação. Para alcançar esse
objetivo, serão realizados seis seminários e duas oficinas de elaboração de itens em parceria com a
COAVE.
Será organizado, no mínimo, um seminário, a ser realizado no segundo semestre de 2016 em que
serão abordados os seguintes assuntos:
● A importância da avaliação no processo de melhoria da qualidade da educação e o
modelo de avaliação utilizada no Mais PAIC;
● A utilização das informações geradas pela avaliação no processo de melhoria da
qualidade do ensino.
Construção de base de dados consolidada

Para que possamos ter o resultado da avaliação de todos os municípios, faz-se necessário agregar
todas as informações em uma base de dados do Estado. Esse processo de consolidação da base de
dados envolve um trabalho de consolidação de informações e produção de relatórios, de forma a
gerar uma base sólida para melhorar a tomada de decisão e facilitar o processo de intervenção
pedagógica.

8. Eixo de Literatura e Formação do Leitor
O Eixo de Literatura e Formação do Leitor é um dos componentes do Programa de Alfabetização na
Idade Certa, implantado pelo Governo do Estado no ano de 2007, partindo da premissa que não
basta aprender a ler, mas formar leitores, porque a leitura é porta de entrada para o conhecimento
acadêmico, e uma forte ferramenta para introduzir o indivíduo na complexa sociedade letrada.
Além disso, a leitura desenvolve competências cognitivas importantes, tais como: argumentação,
reflexão, abstração de ideias, ampliação do vocabulário e o desenvolvimento da escrita, entre tantas
outras.
Considerando a ampliação do PAIC para o Mais PAIC, o Eixo de Literatura como um dos pilares na
construção da proposta do letramento, amplia suas ações, à luz da ideia de que o livro por ser uma
fonte de conhecimento científico e cultural, possibilita estratégias de reflexão acerca do movimento
homem/mundo, numa perspectiva de identidade, construção e transformação.

Objetivos específicos para de Literatura e Formação do Leitor
Promover a formação de leitores através da implantação de acervos literários, mediante a
dinamização dos mesmos, assegurando assim o direito da criança e do jovem ao desenvolvimento
humano, cultural e social.

Programa da Literatura e Formação do Leitor
A proposta do Eixo de Literatura e Formação do Leitor para o ensino fundamental II se
desenvolverá inserida na área da Linguagens e Códigos e dentro das ações do

componente

Curricular destinado à Literatura, desenvolvendo a estratégia do Ciclo de Leitura, numa
compreensão da formação de leitores e na perspectiva do Letramento Literário.
O Ciclo de leitura é uma série contínua de ciclos de promoção do livro e das leituras constituídas
por ações de compartilhamento, de fruição literária, diálogos e leituras de mundo. O projeto começa

com uma sensibilização para leitura em sala de aula, quando os alunos selecionam os livros, onde se
desenvolve a leitura e a culminância do ciclo como um evento literário mensal ou bimestral.
O Ciclo é composto por algumas etapas:
1. Sensibilização para leitura: atividades como rodas de leitura, conto dramatizado, cineclubes
literários etc;
2. Acompanhamento e leitura compartilhada: perguntas-chave para o estímulo a leitura;
3. Planejamento e ensaio do evento final;
4. Evento Literário (fim de um ciclo): um sarau ou outras atividades de troca das experiências de
leitura.
Os participantes do Ciclo de leitura são os alunos como leitores-protagonistas e os professores
como leitores-mediadores. No evento final, outros leitores-convidados poderão participar.
A formação docente, característica de ação do Mais PAIC, será uma estratégia permanente para
compreensão, discussão e ampliação da construção conceitual, no movimento da ação-reflexão-ação
que o desenvolvimento da prática dos ciclos propõe. As formações acontecerão juntamente com as
formações do Eixo do Ensino Fundamental II.
Nessas formações, os acervos serão o ponto de partida e terão como característica os gêneros
literários retratados em inúmeros títulos, o que permitirá as atividades de intertextualidade. No
tocante às atividades, os saraus, as rodas de leitura, as vivências teatrais, as sessões de vídeo,
música etc, serão as estratégias mobilizadoras para o funcionamento dos ciclos, sempre
compreendendo as dimensões da leitura e da escrita como indissociáveis. Nesse contexto, os
Parâmetros Curriculares Nacionais já orientam que a prática de leitura tem como finalidade, a
formação de leitores competentes, na produção de textos eficazes.
Afinal, ler em grupo estimula e multiplica leituras, impulsiona a pensar mais sobre o texto lido e
aprofunda as interpretações, potencializando, assim, a escola como um espaço comunitário de
convivência, propício à leitura, ao diálogo e ao aprendizado estético, onde adolescentes e adultos
frequentam com prazer.
Concurso literário – Jovem Escritor
O Concurso de textos pretende incentivar e valorizar a produção escrita dos jovens, através da
publicação literária dos estudantes do 6º aos 9º anos do ensino fundamental, em duas categorias: (1)
Poema – 6º e 7º anos; e (2) Conto ou Crônica – 8º e 9º anos.
Os textos selecionados serão publicados e amplamente divulgados como meio incentivador da
leitura e da escrita.
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