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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) é uma
iniciativa do Ministério da Educação (MEC). De acordo com o
Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019, que o instituiu,
ele possui como objetivos:

Nesse contexto, foram realizadas diversas ações visando
à estruturação e ao desenho da política pública, de forma
a buscar o atingimento dos objetivos propostos. Segundo
o livro “Avaliação de Políticas Públicas: Guia de Análise
Ex-Ante”, o ciclo de racionalidade da política pública
prevê como principais etapas para a implementação:

Art. 4º São objetivos do Pecim:
I - fomentar e fortalecer as escolas que integrarem o programa;
II - contribuir para a consecução do Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014;
III - contribuir para a implementação de políticas de Estado que
promovam a melhoria da qualidade da educação básica, com
ênfase no acesso, na permanência, na aprendizagem e na equidade;
IV - proporcionar aos alunos a sensação de pertencimento ao
ambiente escolar;
V - contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos
profissionais da educação; VI - estimular a integração da
comunidade escolar;
VII - colaborar para a formação humana e cívica do cidadão;
VIII - contribuir para a redução dos índices de violência nas escolas
públicas regulares;
IX - contribuir para a melhoria da infraestrutura das escolas
públicas regulares; e
X - contribuir para a redução da evasão, da repetência e do abandono
escolar.
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Como pode ser observado na imagem acima, estão previstas como
etapas necessárias para o estabelecimento das políticas públicas a
identificação do problema, a definição dos seus objetivos, a elaboração
do desenho visando atender aos objetivos, a análise de custo-benefício,
a implementação, o monitoramento, a avaliação e a análise dos
impactos gerados. É destacado no livro mencionado que,
independentemente da qualidade da análise e do planejamento
realizado, na execução da política pública, deve-se monitorar e avaliar a
intervenção para garantir que sejam alcançados os impactos esperados
sobre o problema identificado.

No âmbito do Pecim, há dispositivos no seu decreto de instituição que
referenciam a importância da avaliação para a execução das atividades
do Programa, conforme o art. 5º, o qual indica que uma das diretrizes
diz respeito à avaliação contínua das escolas que aderirem ao Pecim.
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Ainda é destacado no art. 6º do Decreto que compete ao MEC definir
metodologia de monitoramento e avaliação para o Pecim, assim como a
responsabilidade dos entes federativos e escolas competem  a:  prestar
informações ao MEC e  prestar informações à respectiva secretaria
estadual ou municipal de educação a respeito da execução e
implementação do modelo de Escolas Cívico-Militares (Ecim) para fins de
acompanhamento e de avaliação.

Dada a importância e a relevância da avaliação como uma ação
importante para análise dos resultados do Programa e replanejamento
interno, é destacado o capítulo VIII do Decreto nº 10.004/2019, que
indica:
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Art. 16. O Pecim será avaliado continuamente, como forma de aferição da
melhoria e do atingimento das metas do modelo proposto.

§ 1º Serão objeto de avaliação pelo MEC as atividades de apoio à gestão
educacional, à gestão didático-pedagógica e à gestão administrativa
compreendidas no Pecim.

 § 2º Ato do Ministro de Estado da Educação definirá as metas e a metodologia
de mensuração efetiva de resultados para implementação do Pecim.

Art. 17. Os critérios para a obtenção e a perda da certificação concedida à Ecim
serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação.

Art. 18. As escolas não participantes do Pecim poderão, desde que vinculadas a
ente federativo que tenha aderido ao Pecim, adotar o modelo de Ecim a
qualquer tempo e solicitar a certificação da escola, desde que atendidos os
critérios de participação a que se refere o art. 17.

No âmbito do Pecim, é possível observar que o programa se encontra
nas fases de implementação, monitoramento e avaliação quando
analisado sob a perspectiva da racionalidade do ciclo da política pública.
Uma peculiaridade do Pecim é sua execução em ciclos, ou seja, a cada
ano são selecionadas novas escolas para a participação, enquanto as
iniciais continuam a implementação aprofundando o nível de
maturidade de sua aplicação.



1º Ciclo de Implementação - Escolas que aderiram ao Programa e iniciaram a
implementação em 2020, conforme direcionadores da Portaria nº 2.015, de 20 de
novembro de 2019, que regulamenta a implantação do Pecim em 2020;

2º Ciclo de Implementação - Escolas que aderiram ao Programa e iniciaram a
implementação em 2021, conforme direcionadores da Portaria nº 1. 071, de 24
de dezembro de 2020, que regulamenta a implantação do Pecim em 2021;

3º Ciclo de Implementação - Escolas que aderiram o programa e iniciaram a
implementação em 2022, conforme direcionadores da Portaria nº 925, de 24 de
novembro de 2021, que regulamenta a execução do Pecim em 2022, visando à
implantação de Ecim nos estados, nos municípios e no Distrito Federal.

Região Centro-Oeste: 29 (vinte e nove) Ecims, sendo 18 (dezoito) estaduais e 11
(onze) municipais;

Região Nordeste: 37 (trinta e sete) Ecims, sendo todas elas escolas de
dependência municipal;

A aplicação do Programa em ciclos possibilita uma análise constante
dos avanços obtidos em ciclos anteriores e alinhamento com os demais
ciclos a serem implementados, e nesse sentido, a repactuação ou o
replanejamento das ações do Pecim convergem para uma melhoria
contínua de sua aplicação e obtenção dos melhores resultados.

1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PECIM

O Pecim encontra-se no seu terceiro ciclo de execução, sendo
caracterizado pelos seguintes ciclos:

De acordo com o livro “O Programa Nacional das Escolas Cívico-
Militares: da concepção do modelo aos primeiros resultados - relatos e
experiências de pesquisadores, gestores e educadores das Escolas
Cívico-Militares”, ao contemplar as Ecims participantes do Pecim nos
anos de 2020, 2021 e 2022, são apresentadas 216 (duzentas e
dezesseis) Ecims, com a seguinte distribuição:
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Região Norte: 44 (quarenta e quatro) Ecims, sendo 38 (trinta e oito) estaduais e 6
(seis) municipais;

Região Sudeste: 54 (cinquenta e quatro) Ecims, sendo 12 (doze) estaduais e 42
(quarenta e duas) municipais;

Região Sul: 52 (cinquenta e duas) Ecims, onde 33 (trinta e três) são estaduais e 19
(dezenove) municipais.

XV Capacitação do Pecim - Essa formação contemplou a apresentação de
temáticas como: Escola, Família e Construção de Valores; as Diretrizes das Escolas
Cívico-Militares e a Rotina Escolar; Projeto Valores, Civismo, Responsabilidade e
Cidadania; assim como a análise do alinhamento das iniciativas do Plano de Ações
Articuladas com o Programa.

XVI Capacitação do Pecim - Essa formação contemplou a apresentação de
temáticas como: Valores das Ecims; primeiros resultados do Pecim; certificação
como princípio norteador da política, dentre outros.

A identificação da situação de implementação das Ecims é importante
para a análise quanto ao desenvolvimento do Programa e seus ciclos,
que subsidiarão o replanejamento do Pecim de acordo com resultados,
pontos de atenção e lições aprendidas em cada etapa.

O replanejamento do Pecim compreende uma análise criteriosa quanto
aos principais aspectos de avaliação e resultados do Programa até o seu
terceiro ano de implementação (2022) e, nesse contexto, foram
estabelecidos como parte da implementação momentos de formação
continuada para repasse das principais informações do Programa, assim
como a identificação dos aspectos de avaliação visando identificar os
principais resultados do Pecim. Como instrumentos para possibilitar
parte dos insumos para avaliação, foram realizadas 2 (duas)
capacitações específicas:

Cabe destacar que, conjuntamente aos insumos levantados por ocasião
das capacitações, também será realizada uma avaliação pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) quanto à efetividade do Pecim
para elaboração do produto final de replanejamento do Pecim.
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Atividades
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2Ecim João Souto Duarte - Santana do  Livramento/RS
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2. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O
REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO
PECIM

Visando proceder a análise quanto aos aspectos de avaliação
e replanejamento das ações estratégicas do Programa, a
Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares (Decim)
realizou ações de apoio técnico por meio de capacitações
voltadas para os profissionais que atuam no modelo MEC de
Ecim.

A capacitação voltada para estes profissionais está prevista no
Decreto nº 10.004/2019, que instituiu o Pecim. O Decreto
enumera em seu art. 6º, inciso III, a competência referente à
capacitação, como pode ser verificado abaixo:

Formar os profissionais para atuarem no modelo cívico-
militar do MEC, oferecendo aos participantes a
oportunidade de conhecerem informações e orientações
importantes acerca das Ecims, do programa;

Orientar os profissionais das Ecims quanto às diretrizes do
Pecim e possibilitar reflexões sobre a prática na escola.

Art. 6º Compete ao MEC:

III - Capacitar os profissionais que atuarão nas Ecims;

A capacitação no âmbito do Pecim tem como objetivos:

A capacitação além de ser uma ferramenta de apoio
técnico para a execução e a avaliação do Programa,
também se constitui como momento de novas
aprendizagens e reflexões que permitem identificar
fragilidades e potencialidades.

Apresentamos abaixo: as informações referentes às ações
de capacitação quanto ao desenvolvimento, ao público-
alvo, à programação, à divulgação, à inscrição à lista de
presença e ao material utilizado.





XV Capacitação dos Profissionais do Pecim, modalidade online, realizada nos dias
11, 12 e 13 de maio;

XVI Capacitação Replanejamento do Pecim e Capacitação das Ecims, modalidade
presencial, realizada no dia 7 de junho.

XV Capacitação: secretários de educação, pontos focais, diretores, vice-diretores,
coordenadores pedagógicos, oficiais de gestão escolar e oficiais de gestão
educacional das Ecims que aderiram ao Pecim nos anos de 2020, 2021, 2022;

XVI Capacitação: secretários de educação, diretores e  convidados oficiais de
gestão escolar e oficiais de gestão educacional das Ecims que aderiram ao Pecim
nos anos de 2020, 2021, 2022.

2.1. DESENVOLVIMENTO DAS CAPACITAÇÕES

A capacitação constitui-se como uma importante ação de apoio técnico
para o planejamento e o replanejamento do Pecim, considerando os
diferentes atores que participam do Programa, tanto da esfera escolar
quanto da esfera das secretarias de educação.

Para o desenvolvimento dessa ação, a Decim realizou em maio e junho
de 2022, pela modalidade on-line e presencial, duas capacitações
contemplando dois tipos de eventos:

2.1.1. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo das capacitações contemplou diferentes profissionais
participantes das Ecims, conforme os eventos:
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Na Tabela 1, encontra-se a estimativa de participantes de cada evento,
conforme pode ser verificado abaixo:

Tabela 1 - Estimativa de participantes

Verifica-se na Tabela 2 a quantidade de profissionais capacitados nos
dois eventos:

Tabela 2 - Quantidade de profissionais participantes da capacitação
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Palestra 1: Equilibrar, Integrar e Comunicar (Gilson Passos de Oliveira - Diretor da
Decim) - essa palestra foi ministrada para apresentar o panorama do Programa,
incluindo informações sobre o quantitativo de escolas, o modelo de gestão, as
ações de formação, a identidade do Pecim, os direcionadores estratégicos e o
trabalho do diretor e dos militares dentro da escola;

Palestra 2: Escola, Família e a Construção de Valores (Promotora Luciana Asper,
MP/DF) - essa palestra enfatizou a importância da família e da escola na
construção de valores para uma vida melhor em sociedade;

Palestra 3.1 - As Diretrizes das Escolas Cívico-Militares e a Rotina Escolar
(Professora Marialba Carneiro - Gerente de Projetos) - essa palestra apresentou o
documento norteador do Pecim, as Diretrizes das Escolas Cívico-Militares e os
resultados do processo de avaliação das escolas quanto à aplicação do modelo de
gestão do Pecim;

Palestra 3.2 - Projeto Valores, Civismo, Responsabilidade e Cidadania (Taissa
Agrícola - Avaliadora Educacional e Cel Said Brandão - Colaborador Pedagógico) -
essa palestra abordou a temática sobre a identidade do Pecim apresentando as
orientações metodológicas para implantação e execução do Projeto Valores, assim
como o desenvolvimento do tema civismo, com a finalidade de contribuir para a
formação do cidadão em seus diferentes aspectos;

Palestra 3.3: Certificação: Um Instrumento de Melhoria da Política Educacional
Pública (Adirce Sena - Avaliadora Educacional) - essa palestra discorreu sobre a
certificação enquanto instrumento de avaliação a fim de verificar a aplicabilidade
do modelo de gestão nas escolas, identificando os avanços e aspectos que
precisam ser fortalecidos nas unidades escolares;

Palestra 4: Orientações sobre o Registro de Boas Práticas (Cel Ávila - Oficial de
Gestão Nacional de Boas Práticas do Pecim) - essa palestra apresentou a
metodologia para a sistematização dos procedimentos e processos relacionados à
disseminação das boas práticas que trazem benefícios diretos ou indiretos para as
áreas administrativa, didático-pedagógica e educacional das Ecims;

2.1.2. PROGRAMAÇÃO E FINALIDADE

A XV Capacitação englobou o desenvolvimento de palestras e oficinas,
conforme programação, abordando os seguintes conteúdos e
finalidades:

Rodízios de palestras entre os grupos de adesão ao Programa (2020/
2021/ 2022):
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Palestra 5: O Observatório do Pecim e a Política das Escolas Cívico-Militares
(Professora Cecília Leite - Diretora do Instituto Brasileiro de Ciência e
Tecnologia/Ibict e Tiago Braga - Coordenador-Geral de Tecnologias de Informação
e Informática do Ibict) - essa palestra apresentou o observatório social do Pecim
como ferramenta para gerar e disseminar informações referentes ao
monitoramento e à avaliação da política e da certificação das escolas participantes
do Pecim por parte da gestão da escola, das secretarias e MEC;

Palestra 6: A integração entre civis e militares nas Ecims (Cel Said Brandão -
Colaborador Pedagógico) - essa palestra abordou sobre o trabalho entre civis e
militares nas escolas, caracterizando as atribuições e funções de cada um dentro
da escola;

Palestra 7.1: Projeto Cidadão (Cel. Said Brandão - Colaborador Pedagógico) - nessa
palestra, foi apresentado o Projeto Cidadão, que está sendo desenvolvido nas
escolas do Mato Grosso do Sul como ferramenta pedagógica extracurricular, com
o objetivo de estimular o pensamento crítico por meio de estudos de temas
relevantes e simulações voltadas para o desenvolvimento integral do aluno e ao
desenvolvimento de lideranças;

Palestra 7.2: Busca ativa (Wladimir Luz - Coordenador-Geral de Implementação do
Modelo Cívico-Militar) - essa palestra discorreu sobre o abandono e evasão escolar
e o cenário de exclusão escolar no Brasil e apresentou o modelo de busca ativa do
Pecim;

Palestra 7.3: Plano de Ações Articuladas/PAR (Sérgio Viegas - Coordenador-Geral
de Acordos e Cooperação Técnica, Bruno Sodré - Gestor Administrativo do Pecim e
Marcelo Santos - Técnico Responsável pelo Monitoramento) - essa palestra
apresentou o modelo de monitoramento do Pecim, assim como os indicadores
relacionados às sete dimensões avaliadas como forma de aferir as melhorias e o
atingimento das metas. Também apresentou o PAR como ferramenta de
planejamento, discorrendo sobre as características do instrumento, das iniciativas,
da instrução técnica sobre o sistema e do planejamento estratégico do Pecim;

Rodízio de palestras entre os grupos de adesão ao Programa (2020/
2021/ 2022): 
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Palestra 8: Orientação Técnica - Planejamento Estratégico (Cel Said Brandão -
Colaborador Pedagógico, Janize Scussiato de Oliveira - Avaliadora Educacional e
Eliane Vieira de Assis - Avaliadora Educacional) - essa palestra foi ministrada com o
objetivo de trazer orientações técnicas sobre a construção do planejamento
estratégico do Pecim a ser apresentado pelas escolas, contendo informações
sobre o marco desejado, marco atual e marco estratégico;

Palestra 9: Liderança e Gestão de Pessoas (Cristina Fonseca Mollica -
Coordenadora-Geral de Atendimento e Relacionamento com as Redes de Ensino) -
essa palestra discorreu sobre os assuntos voltados para as relações de trabalho,
comunicação, relacionamentos interpessoais e trabalho em equipe;

Palestra 10: Estratégias de Recomposição das Aprendizagens (Denise Regina Maria
Dias - Coordenadora-Geral do Ensino Fundamental) - essa palestra apresentou a
metodologia voltada para o apoio às escolas na retomada das aulas presenciais
que permite mapear e personalizar a aprendizagem dos alunos.

A compreensão sobre a importância das diretrizes para aplicação do modelo MEC
de Ecim;

A compreensão sobre as ferramentas de gestão disponibilizadas pelo Pecim e
como elas se relacionam;

O aperfeiçoamento da relação entre militares e educadores no ambiente escolar;

A identificação dos aspectos prioritários do planejamento estratégico do Pecim;

A identificação dos aspectos prioritários do planejamento financeiro
disponibilizado no PAR 4;

A identificação dos aspectos prioritários do monitoramento do Pecim.

A escolha dos temas da XV Capacitação se deu pela necessidade de oferecer
informações importantes para a melhoria da aplicação do Programa, aprimorando o
conhecimento acerca das características, das ferramentas, das estratégias e dos
instrumentos disponíveis para o planejamento estratégico no âmbito do Pecim,
abordando temas aplicados às gestões administrativa, educacional e didático-
pedagógica. O material didático utilizado encontra-se no anexo.

Nesse sentido, buscou-se promover por meio das palestras:
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Os resultados obtidos por meio da aplicação da metodologia de avaliação e
certificação das Ecims com adesão ao Pecim em 2021;

Entrega dos certificados das escolas que alcançaram resultados nos quatro
objetivos estratégicos quanto ao nível básico (escolas que aderiram ao Programa
em 2021) e ao nível intermediário (escolas que aderiram ao Pecim em 2020);

Mesa redonda - momento 1: participação do medalhista Tiago Camilo e das alunas
de Ecims abordando a temática valores;

Mesa redonda - momento 2: Certificação como Princípio Norteador da Política;

Palestra: Os primeiros resultados do Pecim;

Lançamento do Livro “O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares: da
concepção do modelo aos primeiros resultados - relatos e experiências de
pesquisadores, gestores e educadores das Escolas Cívico-Militares”;

Participação do Ministro da Educação Victor Godoy;

Entrega das placas das escolas destaques nos objetivos estratégicos do Pecim; e

Reconhecimento da atuação dos secretários de educação no regime de
colaboração.

Dar publicidade à metodologia utilizada na avaliação e certificação das escolas,
assim como os resultados do Pecim;

Analisar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão de forma a subsidiar a tomada de
decisão;

Sensibilizar os secretários de educação e diretores no cumprimento das iniciativas
estratégicas;

Identificar ações necessárias para o desenvolvimento da escola em cada objetivo
estratégico;

A XVI Capacitação envolveu o desenvolvimento de temas, conforme
programação, abordando os seguintes conteúdos:

Essa abrangência de temas contemplou as necessidades de capacitação
para todo o público de profissionais, permitindo o desenvolvimento das
ações voltadas para o replanejamento do Pecim, buscando:
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Incentivar o desenvolvimento do Projeto Valores;

Compreender os pontos fortes e pontos fracos disponibilizados por meio de
relatórios contidos no Observatório Social do Pecim;

Conhecer a metodologia do processo de certificação;

Identificar resultados já alcançados por outras escolas.

2.1.3. DIVULGAÇÃO, INSCRIÇÃO E LISTA DE PRESENÇA 

Considerando a abrangência nacional do público, profissionais
participantes do Pecim, a Decim adota ações de divulgação e inscrição
para os eventos de capacitação que tenham alcance rápido e eficaz.

Assim, foi enviado convite para a participação da capacitação, por meio
de ofício, encaminhado às secretarias de educação e às escolas,
contendo link de inscrição para os eventos, tanto da modalidade on-line
quanto da presencial, e também convite divulgado em rede de grupo
social para ampla divulgação.

Havendo interesse na participação do evento, o participante procedeu
com o preenchimento do formulário disponibilizado no formato on-line
para realizar sua inscrição.

As listas de presença, disponibilizadas no anexo, foram geradas por
meio eletrônico, garantindo a emissão de certificado por e-mail.

2.1.4. PARCERIAS

O Pecim estabelece no Decreto nº 10.004/2019 os dispositivos para que
a política educacional estabelecida possa ser executada. Conforme já
mencionado neste relatório, o Decreto também prevê a elaboração da
avaliação e da certificação do Programa.
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Nesse sentido, a Decim buscou promover a realização de parcerias para
apoiar a realização da avaliação e da certificação do Pecim, sendo estes:

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) - possui como missão subsidiar
processos de tomada de decisão em temas relacionados à ciência, à tecnologia e à
inovação, por meio de estudos em prospecção e avaliação estratégica baseados
em ampla articulação com especialistas e instituições do Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). No âmbito do Pecim, o CGEE tem
contribuído com a elaboração de estudos para subsidiar a avaliação do Programa,
conforme prevê o Decreto.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) - possui como
missão promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a
infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para produção, socialização
e integração do conhecimento científico e tecnológico. No que se refere ao Pecim,
o Ibict contribui com a realização da certificação do Programa, conforme
dispositivo previsto no decreto.

Universidade de Brasília (UnB) - é uma instituição de ensino superior pública
brasileira, existente há mais de 60 anos, sendo umas das Universidades referência
no país no que tange à pesquisa e que possui como missão ser uma universidade
inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades essenciais de ensino,
pesquisa e extensão, integradas para a formação de cidadãs e cidadãos éticos e
qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções
democráticas para questões nacionais e internacionais, por meio de atuação de
excelência. No Pecim, a UnB atua de forma a possibilitar o estabelecimento da
metodologia para a realização da certificação.

2.1.5. CERTIFICADO DO NÍVEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

Com vistas a dar reconhecimento às escolas quanto ao atingimento da
certificação, essas receberam os certificados compreendendo os níveis:
básico e intermediário.
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Certificados

homologados

e com registro



Certificados

homologados

e com registro
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Melhorar a gestão escolar;

Melhorar as práticas pedagógicas;

Melhorar o ambiente escolar;

Melhorar o aprendizado e o desempenho escolar dos alunos;

2.1.6. PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTAQUES

Criada com vistas a dar reconhecimento às escolas que se destacaram
nos objetivos estratégicos do Pecim, a saber:

Foram entregues placas de destaque contendo a seguinte informação:

Marco Atual - deve propiciar a contextualização da escola e abarcar os seus
aspectos social, cultural, pedagógico e econômico. Isso significa pesquisar sua
história, como ela surgiu, há quantos anos ela existe, entre outros, observando
sua estrutura física, pois tudo isso diz muito sobre a sua formação histórica.

2.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PECIM

Como principais aspectos a serem analisados, como o insumo para o
replanejamento do Pecim e de suas Ecims compreendem os elementos
indicados nas Diretrizes do Programa Nacional das Escolas Cívico-
Militares.

De acordo com as Diretrizes, são determinados 3 (três) marcos
orientadores para o planejamento e execução do Pecim, sendo estes:
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Marco Desejado - expressa a direção geral e apresenta os fundamentos teóricos-
metodológicos para as escolas, considerando os ideais de aluno, educação, escola,
sociedade, prática educativa, recursos diversos (humanos, materiais e simbólicos),
entre outros.

Marco Estratégico - norteia a elaboração das metas e dos planos de ação para a
execução de iniciativas estratégicas e para o atingimento de objetivos propostos.
É uma etapa que cria oportunidades frequentes de discussão e reavaliação, visto
que as Ecims são unidades diferentes que precisam descobrir, planejar, executar
e avaliar estratégias particulares para caminhar na direção dos objetivos
propostos.

Dentre os marcos listados anteriormente, destaca-se o Marco Desejado,
dada importância de alinhamento estratégico para o planejamento das
ações necessárias para que seja possível implantar o Programa e
alcançar os objetivos estratégicos e as iniciativas estratégicas do Pecim,
conforme indicado abaixo:
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Com o objetivo de buscar o atingimento dos objetivos estratégicos e das
iniciativas estratégicas do Pecim, as Ecims elaboram o seu Marco
desejado e o Marco Atual para identificação do diagnóstico da sua
situação e também o Marco Estratégico, em que são relacionadas as
ações visando o atingimento das metas.



Resultados

3



3.RESULTADOS 

Os resultados do Pecim a serem considerados como insumos
para análise e replanejamento do Programa compreendem a
correlação das iniciativas estratégicas do Pecim com o Plano de
Ações Articuladas e também os resultados obtidos na
certificação do Programa.

3.1. INSUMOS: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 

De acordo com o Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019,
para apoiar a execução das ações do Programa, são
desenvolvidas uma série de ações conforme as
responsabilidades do MEC:

Art. 6º Compete ao MEC:

I - Editar atos normativos necessários à operacionalização e à
gestão do Pecim;
II - Prestar apoio técnico e financeiro às escolas públicas regulares
para participarem do Pecim, conforme regras a serem
estabelecidas em atos específicos;
III - Capacitar os profissionais que atuarão nas Ecims;
IV - Definir a forma e os critérios para a participação das escolas
públicas regulares estaduais, municipais e distritais no Pecim;
V - Definir a metodologia de monitoramento e avaliação para o
Pecim; 
VI - Definir o perfil profissional dos militares que atuarão nas
Ecims;
VII - Acompanhar o processo seletivo dos militares inativos a
serem contratados pelas Forças Armadas como prestadores de
tarefa por tempo certo;
VIII - Acompanhar o processo seletivo dos militares das polícias
militares e dos corpos de bombeiros militares que atuarão nas
Ecims;
IX - Vertificar as escolas que aderirem ao Pecim; 
XI - Gerir os recursos orçamentários e financeiros destinados ao
Pecim, inclusive em relação à descentralização de recursos em
favor de órgãos da administração pública federal que possam
apoiá-lo na consecução de seus objetivos, sem comprometimento
orçamentário desses órgãos.
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Diante das responsabilidades do MEC, foram desenvolvidas ações de
apoio técnico e financeiro e de transferência de recursos, de forma a
viabilizar a execução do Programa. Nesse contexto, foi definida pela
gestão a utilização do Plano de Ações Articuladas (PAR) como
instrumento oficial de repasse dos recursos para os estados e
municípios para que o recurso pudesse ser direcionado para as Ecims.

O repasse de recurso via PAR pelo MEC ocorre, prioritariamente, para
as escolas na Modalidade de Recursos, em que o ente federativo é o
responsável por disponibilizar os militares, enquanto o MEC
compartilha o recurso para adaptação da infraestrutura da escola para
atendimento do modelo de gestão do Pecim.

O PAR, conforme descrito no Portal Institucional do MEC, é uma
estratégia de assistência técnica e financeira que consiste em oferecer
aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de
políticas educacionais. O PAR foi concebido como uma ferramenta de
gestão a ser utilizada por municípios, estados e pelo Distrito Federal, na
qual deve constar o planejamento para um período de quatro anos.
Pelas suas características sistêmicas e estratégicas, o PAR favorece a
continuidade das ações educacionais, inclusive durante mudanças de
gestores, constituindo-se como importante elemento na promoção de
políticas de Estado na educação. O PAR é regulado pela Lei nº 12.695,
de 25 de julho de 2012, e resoluções posteriores, que indica que a
elaboração do PAR será precedida de um diagnóstico da situação
educacional, estruturado em 4 (quatro) dimensões:
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I. Gestão educacional;
II. Formação de profissionais de educação; 
III. Práticas pedagógicas e avaliação;
IV. Infraestrutura física e recursos pedagógicos.

A elaboração das demandas contidas no PAR no âmbito do Pecim deve
refletir a necessidade das escolas conforme as especificidades de cada
estado e município. Cabe destacar que as informações relacionadas nos
Marcos Desejado, Atual e Estratégico de cada Ecim são imprescindíveis
para a realização adequada das solicitações no PAR.



Ω

Esse Plano é o instrumento oficial de repasse de recursos da educação
básica e nele, por meio de um sistema de apoio à gestão, são realizados
pelo ente federativo os seguintes passos visando à sua elaboração:
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As etapas relacionadas acima devem ser cumpridas, obrigatoriamente,
para que o ente possa receber os recursos quanto às iniciativas
planejadas. No âmbito das necessidades referentes ao Pecim, essas
devem ser relacionadas nas iniciativas específicas para o Programa.

Passos para elaboração do PAR
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Iniciativa 7 - Adquirir material esportivo;

Iniciativa 9 - Adquirir material escolar;

Iniciativa 10 - Adquirir material cultural e cívico;

Iniciativa 13 - Adquirir equipamento de TIC;

Iniciativa 14 - Adquirir equipamento de climatização;

Iniciativa 15 - Adquirir equipamento de cozinha;

Iniciativa 16- Adquirir equipamentos para práticas pedagógicas;

Iniciativa 17 - Adquirir mobiliário de sala de aula;

Iniciativa 18 - Adquirir mobiliário para outros ambientes escolares;

Iniciativa 20 - Reformar escola ou creche.

No âmbito do Pecim, são disponibilizadas as seguintes iniciativas no
PAR e os detalhamentos apresentados nas tabelas:

Quadro Geral de Iniciativas do PAR: Ciclo 2021-2024



Detalhamento das Iniciativas PAR - Pecim
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3.1.1. ANÁLISE DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Dada a importância do PAR para promover o apoio financeiro às Ecims,
é importante que esse possa ser analisado na perspectiva de
atendimento dos objetivos e das iniciativas estratégicas do Pecim.
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Direta - quando a iniciativa existente no PAR (Geral ou Pecim) contribui
diretamente para o atingimento da iniciativa estratégica do Pecim;

Indireta - quando a iniciativa existente no PAR (Geral ou Pecim) contribui em parte
ou de forma indireta para o atingimento da iniciativa estratégica do Pecim;

Não se aplica - não identificada iniciativa no PAR (Geral e Pecim) que contribui com
o atingimento da iniciativa.

Nesse sentido, será apresentada neste tópico a cobertura das iniciativas
do PAR frente às iniciativas estratégicas do Pecim. Considerando o
cenário de análise, é importante destacar os casos em que as iniciativas,
seja no âmbito do PAR Geral ou no âmbito do PAR Pecim, atendem de
forma direta, indiretamente ou até mesmo não se aplicando ao caso
conforme correlações apresentadas abaixo:

A análise quanto ao atendimento das estratégias por parte das
iniciativas do PAR será apresentada no quadro a seguir:
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Ao analisar os resultados do cruzamento entre as iniciativas estratégicas
do Pecim e as iniciativas disponibilizadas no PAR, é possível observar os
seguintes aspectos:

No tocante ao número de iniciativas estratégicas cobertas pelo PAR
Pecim, cerca de 61%, ou seja 11 (onze) iniciativas, são cobertas em
alguma medida pelas iniciativas disponibilizadas, seja em um
atendimento direto ou indiretamente.
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Quanto ao número de iniciativas estratégicas cobertas pelo PAR Geral, a
taxa de cobertura amplia-se, atingindo cerca de 88%, ou seja 16
(dezesseis), das iniciativas estratégicas do Pecim cobertas de alguma
forma pelas iniciativas disponibilizadas no PAR Geral, seja em um
atendimento direto ou indireto.

Necessidade de articulação para ampliação das iniciativas PAR Pecim, de forma a
propiciar maior cobertura em itens diversificados, em especial: formação e
eventos;

Necessidade de alinhamento com os gestores do PAR para identificação de mais
itens que poderiam contribuir com a realização de projetos na escola que apoiem
a execução das iniciativas estratégicas;

Realização de ações suplementares pelo MEC, de forma a apoiar iniciativas não
cobertas.

No tocante à correlação de atendimento (direta, indireta e não se aplica),
o número de iniciativas estratégicas cobertas pelo PAR Geral e PAR
Pecim totaliza cerca de 66%, ou seja 12 (doze) iniciativas, que são
cobertas de forma direta no atendimento, enquanto 22%, totalizando 4
(iniciativas), possuem correlação indireta, ou seja, são atendidas em
parte pela iniciativa disponibilizada.

Ao considerar o detalhamento apresentado no quadro de análise do PAR
e iniciativas estratégicas e gráficos apresentados, destacam-se os
seguintes aspectos para reflexão no replanejamento:
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3.2. INSUMOS: CERTIFICAÇÃO

A certificação do Pecim, um dos dispositivos previstos no seu Decreto de
instituição e na Portaria nº 852, de 28 de outubro de 2021, indica como
objetivos:

Art. 4º São objetivos da certificação:

I. Demonstrar que a gestão do Pecim é efetivamente aplicada na escola;

II. Possibilitar uma análise com equidade, identificando cada escola conforme o
seu grau de avanço na aplicação e nos resultados obtidos; e

III. Observar a melhoria dos processos na escola, proporcionando condições
favoráveis para a melhoria dos indicadores de educação.

Nesse contexto, é possível observar que a certificação é uma ação que
pode contribuir sobremaneira para a análise das ações do Programa,
bem como a necessidade de replanejamento destas.

Até junho de 2022, foram realizadas duas edições da certificação,
compreendendo o nível básico em sua primeira edição e o nível
intermediário e básico em 2022. A necessidade de realizar também o
nível básico em 2022 ocorre, pois, como o programa é realizado em
ciclos anuais, as escolas que implementaram o Programa em 2021
passaram pela edição do nível básico.

No que tange aos indicadores orientadores para a realização da
certificação, eles são os resultados das variáveis específicas para análise
do avanço da escola em relação à aplicação do modelo previsto no
Programa. Como variáveis orientadoras, temos:
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Cada “j” representa uma das dezoito Iniciativas Estratégicas;

IEK é um indicador que reflete os resultados alcançados na Iniciativa Estratégica k;

Ij são indicadores elaborados a partir de informações retiradas em dados
secundários e o questionário proposto; e

n é o número de variáveis Ij que compõem o IEK.

Em que:

Os Ijs são variáveis disponíveis no Censo Escolar ou elaborado a partir
do questionário proposto que refletem o nível objetivo de cumprimento
das IEs das Ecims. A principal característica de cada uma dessas variáveis
é que todas elas podem variar seus valores entre zero e um. As variáveis
que não têm tal característica a priori são transformadas para tal. 
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As variáveis são elementos norteadores para a realização da coleta dos
dados do censo de cada escola bem como da aplicação do questionário.

De acordo com a metodologia do Programa, as 18 iniciativas estratégicas
são propostas a partir de diversos indicadores que objetivam mensurar
resultados de cumprimento ou alcance das tais IEs. As referidas IEs
podem ser expressas como o valor médio das variáveis que compõem a
referida IEk:

varj é uma variável retirada do Censo Escolar ou do questionário que caracteriza
no todo ou em parte o desempenho da Ecim em relação a uma da IEs;

α é uma constante normalizadora que transforma o maior varj dentre as Ecims de
cada Ij igual a um, sendo ela utilizada para atribuir valor proporcional às demais
Ecims.

Em que:



No caso da IE1, por exemplo, a mesma foi definida como:
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IE1_IN_PED é o “Total de profissionais que atuam na escola - Profissionais de
apoio e supervisão pedagógica: pedagogo (a), coordenador (a) pedagógico (a),
orientador (a) educacional, supervisor (a) escolar e coordenador (a) de área de
ensino”. Tal variável é calculada pela razão “quantidade de pedagogos divididos
pelo número de alunos matriculados”. Os referidos dados foram extraídos do
censo escolar para cada escola participante do Pecim; e

IE1_QR_PSP é uma pergunta feita pelo questionário eletrônico e respondido pelo
diretor da escola respondendo, objetivamente, se “a escola recebe apoio de um
psicopedagogo?”. As respostas possíveis e os valores atribuídos para cada
resposta foram: 1 - Sim, conta com apoio integral ou parcial; 0 - Não possui.

Em que:

No caso da variável “IE1_IN_PED” a escola que apresentar o maior
escore dentre todas terá seu valor normalizado a um pela utilização da
constante α e as demais escolas terão seus valores como uma
proporção da escola de maior valor a partir da multiplicação de seu
valor original pela constante.

A referida estratégia permite que nenhuma característica da escola,
apresentada como variáveis, possa se sobrepor ou se subpor a
qualquer outra, considerando que atribuir qual dentre as iniciativas
estratégicas ou os objetivos estratégicos seriam mais ou menos
importantes para a escola. Por considerar todos tão importantes
quanto os demais, tal transformação algébrica nivela todas as variáveis.

Os resultados das variáveis da certificação são insumos importantes
para a análise dos resultados do Pecim bem como no replanejamento
das ações do programa e neste contexto é importante avaliar também
as notas e resultados das Ecims.



Cada “i” representa cada escola participante do Pecim que será avaliada e,
eventualmente certificada;

GEi é um indicador que reflete os resultados alcançados na melhora da gestão
escolar das escolas participantes do Pecim;

AEi é um indicador que reflete os resultados alcançados na melhora do ambiente
escolar das escolas participantes do Pecim;

PPi é um indicador que reflete os resultados alcançados na melhoria das práticas
pedagógicas das escolas participantes do Pecim; e

ADEAi é um indicador que reflete os resultados alcançados na melhora do
aprendizado e o desempenho escolar dos alunos das escolas participantes do
Pecim.

Em que:

Cada nota será considerada de acordo com o desempenho do índice de
acordo com os resultados de suas iniciativas estratégicas, conforme os
seguintes cálculos:

       Índice de Gestão Escolar – GE
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3.2.1. NOTAS

A metodologia da certificação do Pecim compreende desde a definição
dos indicadores, bem como a fórmula de cálculo para a sua realização,
onde como principais definições para as notas, têm:

O Ipecim, que é um indicador que procura traduzir os resultados
alcançados por cada escola participante do Pecim concernentes aos seus
Objetivos Estratégicos:
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      Índice de Práticas Pedagógicas – PP

Índice de Ambiente Escolar – AE

Índice de Aprendizado e Desempenho Escolar dos Alunos –
ADEA

Escolas sem militares, conforme previsto no organograma do Pecim;

Escolas que não estavam aptas a passarem pelo processo;

Escolas que não obtiveram nota.

De acordo com a Portaria nº 852, de 28 de outubro de 2021, foi
determinado no Art. 15 que serão consideradas aptas para a certificação
no nível básico as Ecims que atingirem o Ipecim de 0,500. Em 6 de junho
de 2022, foi lançada a Portaria com alteração da versão anterior, que
manteve a nota de corte para o nível básico e estabeleceu que serão
consideradas aptas para a certificação no nível intermediário as Ecims
que atingirem o Ipecim de 0,600.

3.2.2. RESULTADO DA CERTIFICAÇÃO NO NÍVEL BÁSICO

Participaram do processo de certificação do nível básico 70 (setenta)
escolas. Dessa totalidade, 53 (cinquenta e três) escolas foram
certificadas e 17 (dezessete) não foram certificadas.

É importante ressaltar que as escolas não certificadas não atingiram os
critérios para a certificação do nível básico. Quanto aos motivos de não
atingimento da certificação no nível básico, temos a seguinte situação:
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Quanto ao detalhamento dos resultados da certificação no nível básico,
temos o seguinte cenário:

3.2.3. RESULTADO DA CERTIFICAÇÃO NO NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Participaram da certificação do nível intermediário 50 (cinquenta)
escolas. Dessa totalidade, 43 (quarenta e três) escolas foram
certificadas e 7 (sete) não foram certificadas.

As escolas não certificadas no nível intermediário não atingiram a nota.
O detalhamento da situação quanto à certificação nível intermediário
apresentou o seguinte cenário:
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Potencializar o trabalho do supervisor escolar (coordenador pedagógico),
envidando esforços para que ele receba apoio de um psicopedagogo;
Constituir, normatizar e capacitar os conselheiros e zelar pelo funcionamento
regular do Conselho Escolar;
Possuir quantidade suficiente de professores, gestores e funcionários.

3.2.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Um aspecto importante a ressaltar é a contribuição dos resultados da
certificação para o replanejamento do Pecim, pois os resultados obtidos
em cada um dos indicadores sistematizam o avanço ou a necessidade
de replanejamento e realizações de ações para melhoria dos resultados
do Programa. Para efeitos desta análise, serão consideradas as 117
(cento e dezessete) escolas participantes na edição da certificação em
2022.

Gestão Escolar (GE)

No âmbito da gestão escolar, há três indicadores específicos que
reúnem os resultados das variáveis quanto às iniciativas estratégicas 1,
2 e 3, sendo estas:

1.

2.

3.

Quanto a potencializar o trabalho do supervisor escolar (coordenador
pedagógico), envidando esforços para que ele receba apoio de um
psicopedagogo, o menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a
maior nota 1,000, sendo a média deste indicador: 0,315.

Para a iniciativa estratégica sobre constituir, normatizar e capacitar os
conselheiros e zelar pelo funcionamento regular do Conselho Escolar, o
menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000,
sendo a média deste indicador: 0,674.

No que tange à iniciativa estratégica de possuir quantidade suficiente
de professores, gestores e funcionários, o menor resultado obtido por
uma Ecim foi de 0,113 e a maior nota 0,621, sendo a média deste
indicador: 0,372.



Como pode ser observado no gráfico acima, a maior média atingida
refere-se ao estabelecimento dos conselhos, destacando a necessidade
de realização de mais ações de apoio à iniciativa estratégica que trata
do supervisor escolar e psicopedagogo, assim como na quantidade de
profissionais para apoiarem na escola.

Melhorar o Ambiente Escolar (AE)

No âmbito do ambiente escolar, há quatro indicadores específicos que
reúnem os resultados das variáveis quanto às iniciativas estratégicas 4,
5, 6 e 7, sendo estas:

(4)Reduzir os índices de violência na escola;
(5)Aumentar o nível de satisfação dos alunos, profissionais e responsáveis com a
escola;
(6)Aumentar o percentual de alunos, profissionais e responsáveis que se sentem
respeitados na escola;
(7)Possuir as dependências/instalações listadas no Marco Desejado.

Quanto à redução dos índices de violência na escola, o menor resultado
obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000, sendo a média
desse indicador: 0,801.
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Para a iniciativa estratégica aumentar o nível de satisfação dos alunos,
profissionais e responsáveis com a escola, o menor resultado obtido
por uma Ecim foi de 0,032 e a maior nota 1,000, sendo a média desse
indicador: 0,848.

No que tange à iniciativa estratégica sobre aumentar o percentual de
alunos, profissionais e responsáveis que se sentem respeitados na
escola, o menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,061 e a maior
nota 0,621, sendo a média desse indicador: 0,848, apresentando
resultado com a mesma média de satisfação.

Quanto à iniciativa estratégica de possuir as dependências/instalações
listadas no marco desejado, o menor resultado obtido por uma Ecim foi
de 0,367 e a maior nota 0,883, sendo a média desse indicador: 0,666.

De acordo com o gráfico acima, as maiores médias atingidas referem-se
à satisfação e ao respeito, seguido pelos dados de violência
apresentando também um expressivo resultado. Destaca-se a
necessidade da realização de mais ações de apoio à iniciativa
estratégica que trata da estruturação das dependências e instalações
nas escolas, pois esta apresenta uma defasagem frente às demais
iniciativas estratégicas.



Melhorar as Práticas Pedagógicas (PP)

No âmbito das práticas pedagógicas, há quatro indicadores específicos
que reúnem os resultados das variáveis quanto às iniciativas
estratégicas 8, 9, 10 e 11, sendo estas:

(8)Reformular os currículos de acordo com a nova BNCC;
(9)Atingir as metas do Ideb para a escola;
(10)Possuir todos os profissionais com formação necessária ao exercício da sua
função;
(11)Aumentar a qualificação de professores, gestores e funcionários.

Quanto à reformulação dos currículos de acordo com a nova BNCC, o
menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000,
sendo a média deste indicador: 0,966.

Para a iniciativa estratégica de atingir as metas do Ideb para a escola, o
menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000,
sendo a média desse indicador: 0,402.

No que tange a iniciativa estratégica de possuir todos os profissionais
com formação necessária ao exercício da sua função, o menor
resultado obtido por uma Ecim foi de 0,667 e a maior nota 1,000, sendo
a média desse indicador: 0,934.

Quanto à iniciativa estratégica de aumentar a qualificação de
professores, gestores e funcionários, o menor resultado obtido por
uma Ecim foi de 0,028 e a maior nota 1,000, sendo a média desse
indicador: 0,642.
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De acordo com o gráfico acima, as maiores médias atingidas referem-se
à adequação dos currículos à BNCC, bem como a temática de formação.
O resultado com maior impacto negativo trata-se do Ideb. A iniciativa
estratégica voltada para a qualificação obteve resultado mediano se
comparado com as duas primeiras colocadas. Destaca-se a necessidade
de realização de mais ações de apoio à iniciativa estratégica que trata
do Ideb, pois esta apresenta uma defasagem frente às demais
iniciativas estratégicas.

Melhorar o Aprendizado e o Desempenho Escolar dos Alunos
(ADEA)

No âmbito do aprendizado e o desempenho escolar dos alunos, há sete
indicadores específicos que reúnem os resultados das variáveis quanto
às iniciativas estratégicas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, sendo estas:

(12)Definir e respeitar o efetivo máximo de alunos em todas as salas de aula da
escola;
(13)Garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos alunos
da educação especial;
(14)Melhorar o aprendizado dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática;



(15)Aumentar a assiduidade e a pontualidade da equipe escolar;
(16)Aumentar os índices de aprovação da escola;
(17)Diminuir o índice de faltas e reduzir as taxas de abandono e evasão escolar;
(18)Elevar as médias da escola no Enem.

Quanto ao efetivo máximo de alunos nas salas, o menor resultado
obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000, sendo a média
deste indicador: 0,401.

Para a iniciativa estratégica quanto ao acesso, à permanência,
àparticipação e à aprendizagem dos alunos da educação especial, o
menor resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000,
sendo a média desse indicador: 0,502.

No que tange à iniciativa estratégica de melhorar o aprendizado dos
alunos em Língua Portuguesa e Matemática, o menor resultado obtido
por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000, sendo a média desse
indicador. 0,718.

Quanto à iniciativa estratégica de aumentar a assiduidade e a
pontualidade da equipe escolar, o menor resultado obtido por uma
Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000, sendo a média desse indicador:
0,739.

Para a iniciativa estratégica que trata do aumento dos índices de
aprovação da escola, o menor resultado obtido por uma Ecim foi de
0,000 e a maior nota 1,000, sendo a média desse indicador: 0,697.

Quanto à iniciativa estratégica que se refere à diminuição do índice de
faltas e redução das taxas de abandono e evasão escolar, o menor
resultado obtido por uma Ecim foi de 0,000 e a maior nota 1,000, sendo
a média desse indicador: 0,795.

Cabe destacar que a iniciativa estratégia que se refere às médias da
escola no Enem, não é computada para efeitos de certificação, uma vez
que há escolas que possuem ensino médio e outras que atendem
somente o ensino fundamental. 
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Necessidade de ações mais intensas dos gestores das Ecims, em especial quanto
ao atingimento das iniciativas estratégicas abaixo, uma vez que apresentaram
maiores déficits de atendimento:

IE1 - Potencializar o trabalho do supervisor escolar (coordenador pedagógico),
envidando esforços para que ele receba apoio de um psicopedagogo;
IE3 - Possuir quantidade suficiente de professores, gestores e funcionários;
IE9 - Atingir as metas do Ideb para a escola;
IE12 - Definir e respeitar o efetivo máximo de alunos em todas as salas de
aula da escola.

Ao observar o gráfico acima, é possível identificar que a maior parte das
iniciativas estratégicas compreendidas no objetivo estratégico de
melhorar o aprendizado e o desempenho escolar dos alunos, possuem
boas médias quanto aos seus resultados, com exceção das iniciativas
estratégicas que tratam do número efetivo de alunos nas salas e
atendimento da educação especial, que obtiveram notas relativamente
baixas, comparadas às demais.

Ao considerar o detalhamento apresentado no quadro de análise do
PAR e iniciativas estratégicas e gráficos apresentados, destaca-se os
seguintes aspectos para reflexão no replanejamento:



Necessidade de ações de incremento para as ações estratégicas que não
apresentam resultados tão ruins, porém estão aquém da média geral:

IE2 - Constituir, normatizar e capacitar os conselheiros e zelar pelo
funcionamento regular do Conselho Escolar;
IE7 - Possuir as dependências/instalações listadas no marco desejado;
IE11 - Aumentar a qualificação de professores, gestores e funcionários;
IE13 - Garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos
alunos da educação especial.
IE16 - Aumentar os índices de aprovação da escola.
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4.REGIME DE COLABORAÇÃO

De acordo com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que
indica os dispositivos, metas e estratégias do PNE do Brasil, é
destacado no art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao
alcance das metas e à implementação das estratégias objeto
deste Plano.

O regime de colaboração é essencial para que seja possível
viabilizar a execução das políticas públicas educacionais.

Está previsto no Decreto de instituição do programa, em seu art. 1,
queº:

§ 1º O Pecim será desenvolvido pelo MEC com o apoio do Ministério
da Defesa e será implementado em colaboração com os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal na promoção de ações destinadas ao
fomento e ao fortalecimento das Ecims.
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Considerando que o Programa ocorre por adesão
voluntária e com consulta à comunidade escolar para a
sua implantação, é possível observar o fortalecimento do
regime de colaboração com a atuação em parceria entre
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal
com a implantação de escolas com dependências tanto
estaduais quanto municipais e no Distrito Federal.
Destaca-se, ainda nesse aspecto, as parcerias realizadas
junto ao Ministério da Defesa e Secretarias de Segurança
Pública para apoiar o Programa com militares nas escolas
e, também, a parceria com entidades externas, visando
possibilitar a realização de estudos, formação,
certificação e análise quanto aos resultados do Programa,
como o CGEE, o Ibict e a UnB.

Um dos estados que se destacam pela realização do
regime de colaboração no que tange às ações da temática
cívico-militar é o Paraná, que possui escolas participantes
do Pecim e uma forte atuação local quanto à temática das
Ecims:
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pecim visa estabelecer um modelo de gestão de
excelência nas áreas didático-pedagógica, administrativa
e educacional. No Decreto de instituição do Programa, é
destacada a responsabilidade do MEC na realização de
ações de apoio técnico visando à implementação desta
política educacional.

Dentre as importantes ações realizadas quanto ao apoio
técnico, destaca-se a realização de formações
continuadas para os atores participantes do Programa. A
Decim executou, no período de 5 de setembro de 2019,
em sua instituição, até o presente momento, a
quantidade total de 16 (dezesseis) formações no formato
presencial ou online. Em especial, a XV capacitação,
realizada no formato on-line, buscou apresentar
temáticas essenciais para a execução do Pecim, como o
Projeto Valores, Civismo, Responsabilidade e Cidadania,
entre outros. Essa capacitação visou abarcar secretários
de educação, pontos focais, diretores, vice-diretores,
coordenadores pedagógicos, oficiais de gestão escolar,
oficiais de gestão educacional das Ecims que aderiram ao
Programa nos anos de 2020, 2021 e 2022.

A XVI Capacitação, realizada no formato presencial em
Brasília, abordou a temática de resultados do Programa e
a certificação do nível básico e do nível intermediário do
Pecim. A XVI Capacitação teve como público: secretários
de educação, diretores, oficiais de gestão escolar, oficiais
de gestão educacional das Ecims que aderiram ao Pecim
nos anos de 2020, 2021 e 2022.

A realização das capacitações foi bem sucedida,
contemplando um total de 1.098 participantes ao final de
sua realização, e também contribuiu para o
fortalecimento do regime de colaboração entre a União,
estados, Distrito Federal e os municípios.
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A necessidade de articulação para ampliação das iniciativas PAR-Pecim, de forma
a propiciar maior cobertura em itens diversificados, sendo os principais:
formação, eventos e reformas;

A necessidade de alinhamento com os gestores do PAR para a identificação de
mais itens que poderiam contribuir com a realização de projetos na escola que
apoiem a execução das iniciativas estratégicas;

A necessidade de realização de ações suplementares pelo MEC, de forma a
apoiar iniciativas não cobertas.

A necessidade de ações de fortalecimento e aprimoramento pelos gestores das
Ecims, em especial quanto ao atingimento das iniciativas estratégicas abaixo,
uma vez que apresentaram maiores déficits de atendimento sendo as IE1, IE3, IE9
e IE12;

A necessidade de ações de incremento para as ações estratégicas com menor
déficit, que ainda estão aquém da média geral, sendo elas: as IE2, IE7, IE11, IE 13
e IE16.

Por meio do conteúdo apresentado nas formações, espera-se que
ações possam ser realizadas buscando o replanejamento das ações
estratégicas para o aprimoramento da gestão escolar e da gestão do
programa.

No que diz respeito aos insumos obtidos na análise PAR e na
certificação, é possível destacar:

Em relação ao PAR:

Em relação à Certificação:

Como última consideração, destaca-se a importância em realizar ações
de análise e replanejamento como instrumento de melhoria da gestão
da política pública.
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ANEXO IV - PALESTRA - ESCOLA, FAMÍLIA E A CONSTRUÇÃO DE
VALORES

Material também disponibilizado por meio de link.

https://docs.google.com/file/d/1r-%20p82iZ3OE3wm3c7dkvDWR42sKPlrXvi/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

DO REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PECIM

Durante o primeiro ciclo de implementação do PECIM, a maior parte do esforço foi
aplicada na construção do modelo de gestão de excelência preconizado no Decreto
nº 10.004, de 5 de setembro de 2019, e nas várias Portarias do MEC, que o
complementaram.

Ao longo dos últimos três anos, o PECIM implantou todos os mecanismos e ações
previstas no Decreto que o instituiu, o que, certamente, contribuiu para os resultados
positivos que o Programa alcançou.

O Programa foi inovador em muitos aspectos. Ele apareceu como proposta para
melhorar a educação básica no Brasil, avançando em questões cruciais como a
diminuição da violência; a redução das taxas de reprovação, abandono e evasão
escolares; a melhoria nos índices de desempenho da educação básica; a melhoria da
infraestrutura das escolas; o resgate ao respeito no ambiente escolar; o amor aos
símbolos pátrios, seus heróis, suas datas históricas; a formação de jovens preparados
a assumir seu papel como cidadãos plenos, com a autoestima necessária para
enfrentar os muitos desafios de sua vida cotidiana; entre outros.

Essas séries tiveram que ser construídas, junto com o próprio modelo de gestão.
Agora, o programa está pronto para uma nova fase, onde será possível revisar os
resultados alcançados, as maiores dificuldades, os acertos, propondo ajustes no
modelo, para que se possa continuar avançando, ainda mais, nos próximos anos.

Um aspecto fundamental diz respeito à necessidade de um tratamento bastante
harmônico e integrado entre alguns dos processos de trabalho da implementação,
notadamente o Planejamento Estratégico, o Monitoramento e a Certificação.
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Esses três processos foram previstos no Decreto de criação e implementados de
acordo com as Diretrizes do PECIM. O principal objeto da presente ação de
replanejamento será uma proposta de agrupamento nos indicadores e variáveis do
Planejamento Estratégico, Monitoramento e Certificação, assegurando total
complementaridade e coerência das informações coletadas e disponibilizadas aos
gestores, e ainda, permitindo a visualização da evolução dentro das gestões
Administrativa, Educacional e Didático-Pedagógica.

A situação ideal é que todos os indicadores sejam comuns aos três processos. Isso
passa uma sensação de segurança e domínio cada vez maior dos instrumentos de
mensuração e aferição dos avanços na gestão. As equipes do Programa ganham
familiaridade com todas as variáveis utilizadas, que passam a integrar seu
vocabulário e rotina diários.

Uma outra questão é o nível de detalhamento. Em geral, um maior detalhamento dos
indicadores e suas variáveis componentes permite uma maior visibilidade dos
principais problemas a serem contornados pelos gestores. Contudo, na prática, isso
torna a medição e a precisão dos indicadores uma questão crítica. Verifica-se uma
baixa disponibilidade por parte dos profissionais das Ecims, no sentido de fornecer
respostas a alguns dos questionários enviados, periodicamente, pela DECIM.

Vale lembrar que, de acordo com o Decreto nº 10.004, de 05/09/2019:

 - no inciso VI, do art. 9º, compete aos entes federativos “prestar informações ao
Ministério da Educação sobre a execução do Pecim, para fins de acompanhamento e
de avaliação”;

 - e no inciso IV, do art. 10, compete às escolas “prestar informações à respectiva
Secretaria de Estado ou municipal de Educação e ao Ministério da Educação sobre a
execução da implementação do modelo de Ecim, conforme definido em ato do
Ministro de Estado da Educação, para fins de acompanhamento e de avaliação”.

O sucesso do PECIM requer uma parceria estreita da equipe da Decim/MEC com os 
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entes federativos e com as Ecims. Para assegurar essa colaboração, é fundamental
compreender as necessidades das escolas participantes, sem, naturalmente, deixar de
cumprir todos os compromissos com o Programa, que foram devidamente
confirmados por meio da assinatura de Acordos de Cooperação Técnica (ACT),
entre o MEC e os respectivos entes federativos.

A simplificação dos indicadores de monitoramento e suas variáveis componentes,
pelo menos até que a cultura de planejamento estratégico e de monitoramento
permanente de todas as atividades seja completamente assimilada e se consolide no
Pecim, mostra-se um componente altamente recomendável.

Ou seja, a expectativa é que, com essa medida de simplificação do processo, tanto
pela redução do conjunto de variáveis monitoradas e das respostas esperadas para
cada variável como pela utilização de um formulário eletrônico para captação de
dados, se consiga melhorar a resposta por parte dos entes federativos, no que diz
respeito ao envio das informações.
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2 - ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE:

Estratégia 2.3 - criar mecanismos para o acompanhamento individualizado
dos (as) alunos (as) do ensino fundamental;
Estratégia 2.4 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso,
da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas
de transferência de renda, bem como das situações de discriminação,
preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
Estratégia 2.12 - oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às)
estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e
concursos nacionais;
Estratégia 2.13 - promover atividades de desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação
do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional

Um ponto a ser destacado, para a escolha de indicadores de monitoramento, é a
necessidade de alinhamento do Pecim com outros níveis de Planejamento
Estratégico, a saber: com o Plano plurianual (PPA) do governo federal, com o Plano
Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Estratégico Institucional (PEI) do MEC.
Além disso, deverão ser respeitadas as indicações dos normativos internos do
próprio Pecim, como as Diretrizes das Ecims.

Nesse sentido, as ações executadas no âmbito do PECIM, estão inseridas no
PROGRAMA 5011 - Educação Básica de Qualidade do PPA. Da mesma forma,
essas ações se vinculam a cinco metas e a várias estratégias do PNE, a saber:
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META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento):

Estratégia 3.5 - manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do
ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a)
aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como
aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade;
Estratégia 3.8 - estruturar e fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência dos e dos jovens beneficiários
(as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à
frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem
como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas
irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez
precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;

META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados:

Estratégia 4.5 - estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio,
pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados
por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica
com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
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Estratégia 4.17 - promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar
integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes
públicas de ensino.

META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:

Estratégia 7.1 - estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa,
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos
(as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a
diversidade regional, estadual e local;
Estratégia 7.2 - assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo
menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e
do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu
ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo
menos, o nível desejável;
Estratégia 7.4 - induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a
formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento
da gestão democrática;
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Estratégia 7.5 - formalizar e executar os planos de ações articuladas dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica
pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da
gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais
de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
Estratégia 7.9 - orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma
a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas
com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste
PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados, inclusive do
Distrito Federal, e dos Municípios;
Estratégia 7.21 - a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da
publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da
educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das
escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como
instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do
ensino;
Estratégia 7.22 - informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e
das secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e
continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação;
Estratégia 7.23 - garantir políticas de combate à violência na escola,
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de
educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência
doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade;
Estratégia 7.28 - mobilizar as famílias e setores da sociedade civil,
articulando a educação formal com experiências de educação popular e
cidadã,   com   os   propósitos   de  que  a  educação.  seja.  assumida.  como  
responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 
 cumprimento das políticas públicas educacionais;
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Estratégia 7.29 - promover a articulação dos programas da área da
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde,
trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a
criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria
da qualidade educacional;
Estratégia 7.31 - estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a
promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física,
mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como condição
para a melhoria da qualidade educacional;
Estratégia 7.36 - estabelecer políticas de estímulo às escolas que
melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo
docente, da direção e da comunidade escolar.

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

Estratégia 19.5 - estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições
de funcionamento autônomo.

Por fim, no que diz respeito ao PEI do MEC, o Pecim contribui para vários objetivos
estratégicos:

Objetivo Estratégico 1: Qualidade da educação básica, em todas as modalidades,
promovendo o acesso, permanência e aprendizagem com equidade;

Objetivo Estratégico 6: Planejar e estabelecer diretrizes para a educação;

Objetivo Estratégico 7: Fomentar o funcionamento adequado das instituições de
ensino;

Objetivo Estratégico 8: Fomentar ingresso, permanência e formação de estudantes;

Objetivo Estratégico 11: Apoiar a formação de professores e profissionais da
educação.
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3 - PROPOSTA DE AGRUPAMENTO NOS
INDICADORES E VARIÁVEIS DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E CERTIFICAÇÃO

Todos os indicadores de monitoramento previstos nas Diretrizes das Ecims têm
que estar contemplados na nova proposta;
Todos os indicadores e variáveis utilizados na Certificação têm que estar
contemplados;
O conjunto de indicadores e variáveis resultantes do presente trabalho tem que
passar no teste de completude com relação às três formas de classificação
consagradas no PECIM, a saber: tipos de gestão, dimensões de monitoramento e
iniciativas estratégicas.

Formulou-se, então, uma proposta de ajustes nos indicadores do PE, Monitoramento
e Certificação, baseada nas seguintes premissas:

1.

2.

3.

As diretrizes previram 51 indicadores de monitoramento. As variáveis
correspondentes aos 51 indicadores foram definidas pela Cgime/Decim à medida
que o Programa foi sendo implementado, com a cooperação das Secretarias
estaduais e municipais.

Ao submeter os indicadores ao citado teste de completude, verificou-se que, no caso
dos indicadores e variáveis da Certificação, a tendência era haver um excesso de
variáveis de monitoramento, em relação às variáveis da Certificação.

Levando-se em conta o rigor científico e a qualidade das parcerias envolvidas no
processo de construção do processo de Certificação, bem como na vantagem de
simplificar, pela redução da demanda, a quantidade de informações a serem
solicitadas das escolas, optou-se por, sempre que houver superposição de
indicadores, adotar as escolhas do processo de Certificação, que permaneceu, dessa
forma, completamente íntegro. Ou seja, a Certificação ficou completamente contida
dentro do processo de Monitoramento, que é um pouco mais abrangente.
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Em alguns poucos casos, por uma questão de clareza, optou-se por dividir alguns
indicadores, de modo a assegurar a não interferência no processo de Certificação, ao
mesmo tempo que se preservou a proposta de Monitoramento das Diretrizes.

Um outro aspecto que foi considerado foram as diferentes formas de classificação
dos indicadores. Por ocasião da apresentação do Marco Atual do Planejamento
Estratégico, surgiu a classificação em Dimensões de Monitoramento para
indicadores da Educação, ao todo 7. Essa ideia, consagrada em uma publicação
relativamente recente do MEC, foi muito importante, justamente, para dar a noção
de completude. As dimensões são os itens que qualquer proposta de planejamento
para a educação deverá conter.

Essa classificação nas 7 dimensões do monitoramento volta a aparecer na
Certificação, onde além de classificar os indicadores nas 18 iniciativas estratégicas,
foi feita uma equivalência com as 7 dimensões.

As Diretrizes das Ecims, no entanto, propuseram uma outra forma de classificar os
indicadores, que foi quanto ao tipo de gestão, no caso: gestão educacional, gestão
didático-pedagógica e gestão administrativa. Essa forma de classificação é
importante para o Pecim, apropriada para aferir os avanços do modelo de gestão de
excelência proposto pelo programa. Ao monitorar seus indicadores por cada tipo de
gestão será possível apontar, exatamente, qual a evolução do ponto de vista da
gestão. Decidiu-se, dessa forma, não só manter, mas priorizar esse tipo de análise.

O resultado final desse trabalho foi um conjunto de 60 indicadores e 149 variáveis,
que podem ser classificados das três formas, acima mencionadas, conforme
podemos visualizar nos infográficos, a seguir:
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4  - DA COLETA DE DADOS E USO DOS INDICADORES
NOS PROCESSOS DE TRABALHO DO PECIM
Conforme já mencionado, o conjunto de dados a serem monitorados é um pouco
maior que os dados utilizados para fins de Certificação. Isso ocorre pelo processo
natural de amadurecimento do Programa. Em seus estágios iniciais, alguns itens,
ainda que sejam muito importantes, são de difícil implementação. 

É de se esperar que, ao longo do tempo, tanto o número de indicadores utilizados
para Certificação como seu grau de exigência, aumentem, gradativamente. Na
verdade, essa diferença no grau de exigência já existe entre os diferentes níveis de
Certificação, a saber: básico, intermediário e avançado. Mas, aos poucos, é possível
que os requisitos mínimos para obtenção dos certificados de nível intermediário e
avançado cresçam, consideravelmente.

Quanto ao nível básico, isso ainda terá que ser avaliado pela gestão do Programa,
pois as escolas selecionadas para participar do Pecim, começam, necessariamente,
de condições bastante precárias, já que a proposta do Programa é justamente
recuperar escolas, por meio da aplicação do modelo de gestão de excelência.

Feitas essas ressalvas, não há qualquer restrição a adotar o mesmo conjunto de
indicadores e variáveis para equacionar os outros dois processos de trabalho. Na
verdade, o chamado Marco Atual do Planejamento Estratégico de uma Ecim pode
ser resultante da primeira coleta de dados de Monitoramento daquela escola.

Nossa proposta de simplificação incluiu a criação de um formulário eletrônico, que
poderá ser facilmente preenchido pelo gestor da escola, ou alguém por ele indicado.
Esses dados serão armazenados na base de dados da Decim para comparações
futuras e acompanhamento da evolução na gestão da Ecim.

O formulário preenchido deverá ser impresso e assinado pelo gestor da escola e pelo
responsável na Secretaria de Educação correspondente, servindo como documento
oficial do Marco Atual, uma das exigências dos ACT.

A periodicidade do Monitoramento ainda será objeto de decisão pela gestão do
Programa, mas, a princípio, feita uma vez ao ano. 
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5  - DAS FONTES DE DADOS PARA OBTENÇÃO DOS
INDICADORES NOS PROCESSOS DE TRABALHO DO
PECIM

As fontes de dados que vêm sendo utilizadas são de dois tipos: base pública (Ex.:
Censo Escolar do INEP), ou questionários aplicados diretamente junto às escolas.

As duas fontes têm vantagens e desvantagens. As bases públicas são uma fonte
garantida e oficial de dados, mas sua atualização não é muito frequente, podendo
não ser suficiente para registrar uma grande evolução na ECIM, justamente, um dos
resultados esperados após aportes financeiros substanciais, que se seguem à sua
entrada no Programa. Isso pode ser um problema crítico para uma escola que tente
sua Certificação logo no primeiro ano.

Os questionários, em princípio, permitem a obtenção de dados mais atualizados,
mas, nem sempre, recebe-se os dados de todas as escolas, com a prontidão esperada.
Espera-se que com o presente trabalho de simplificação, tanto pela redução na
quantidade de variáveis como na utilização do formulário eletrônico para entrada de
dados, venham a permitir uma resposta mais rápida e fidedigna, por parte dos
gestores das escolas. Não se pode descartar, contudo, a necessidade de sensibilizar
os entes federativos no apoio para obtenção desses dados com maior presteza.

O processo de Certificação continuará se valendo de algumas variáveis cujos dados
serão obtidos de bases públicas, tendo em vista que, para fins de Certificação, são
exigidos dados oficiais, que possam ser aferidos de forma bem objetiva.

Os novos indicadores, classificados das três formas, foram descritos nos infográficos
anteriores. Os itens de monitoramento que não serão utilizados nesta fase inicial,
mas que não serão descartados, foram chamados de indicadores sugeridos.
Oportunamente, conforme já destacado, será possível retomar a utilização dessas
variáveis e ampliar o leque de possíveis respostas.
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