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Da Constituição de 1932 
à Lei n° 13.005/2014: 80 
anos de desejo de 
planejamento

Do início da discussão do 
PNE aos tempos atuais: 
quais os desafios?



A expectativa e a realidade 
Dados e gráficos do 3° Relatório de Monitoramento do PNE (INEP)
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A expectativa e a realidade



A expectativa e a realidade 
Fonte: IBGE
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A expectativa e a realidade
Fonte: IBGE



Distorção idade série no Pará (ensino fundamental)



Matrículas no ensino médio no Pará



Por que os Planos de Educação são 
essenciais para a gestão?

• O PNE possui previsão constitucional (art. 214 da CF): articula o SNE 
em regime de colaboração e define diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias; PNE deve ser levado em conta na distribuição dos 
recursos do Fundeb (art. 212-A, X, CF).
• Lei n. 14.113/2020. Art. 18, § 3º: ”A Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica de Qualidade exercerá suas 
competências em observância às garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e 
IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e às metas do Plano Nacional 
de Educação.”

MEC criou a Plataforma +PNE, para monitoramento dos Planos Estadual e Municipais 
de Educação (Portaria n. 41, de 25/01/2021)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208i


Por que os Planos de Educação são 
essenciais para a gestão?

• Plano de Educação: ferramenta que permite uma gestão focada nos resultados 
entregues à sociedade. Gestores podem avaliar resultados, corrigir rumos e 
prestar contas à população.

• Avaliação de política pública possui previsão constitucional:

• "Art. 37. (...) § 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive 
com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na 
forma da lei.“

• PPA, LOA e LDO devem observar, no que couber, os resultados do 
monitoramento e avaliação (art. 165, § 16).

Monitoramento e Avaliação da execução do Plano de Educação facilita a melhor alocação de 
recursos e o controle de custos. A comissão de monitoramento do seu Estado/Município é 

atuante? Dispõe de dados sólidos sobre as metas?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A716


O Plano de 
Educação é o  
norte da 
gestão

Monitore as metas 
e estratégias

Defina 
responsáveis

Quantifique as 
demandas, utilize 

dados

Defina metas 
parciais

Engaje e sensibilize 
profissionais e 
comunidades

Comunique o 
plano

Abra diálogo com 
o poder político e 

demais 
instituições

Faça avaliação 
periódica, avaliar é 

fundamental

Seja realista e 
defina prioridades

Pense nos custos, 
recursos públicos 

são escassos

Dialogue com a 
área orçamentária 

Pensar 
globalmente, agir 

localmente



Por que os Planos de Educação são     
essenciais para a gestão?

O seu Estado ou Município possui um sistema de controle de planejamento, execução e 
controle do orçamento voltado para a execução do Plano de Educação? 

Município de Brusque: utiliza um sistema de planejamento, execução e controle do 
Plano Municipal de Educação

https://www.youtube.com/watch?v=Qg8UyDu7mHU

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina: programas devem estar 
vinculados a metas/estratégias do Plano Estadual de Educação
https://www.youtube.com/watch?v=RRH1dQ0ukEg&t=3748s

Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Fraiburgo (SC): 
http://planomunicipaleducacaofraiburgo.blogspot.com/p/monitoramento-e-

avaliacao-do-pme.html



Algumas diretrizes do CTE/IRB
Comitê Técnico de Educação | IRB - Instituto Rui Barbosa (irbcontas.org.br)

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-educacao/#100-1812-2021


TC Educa – monitoramento dos planos de 
educação

A Educação que faz a diferença

A Educação não pode esperar

Todos na Escola

Levantamento sobre a infraestrutura das escolas

Nota Recomendatória sobre o acesso à educação 
e o reforço de aprendizagem



Monitoramento do PNE
TC Educa (irbcontas.org.br)

https://tceduca.irbcontas.org.br/pne/#/public/inicio


Identificação de 
boas práticas

• Parceria com o Instituto IEDE 
e os Tribunais de Contas, para 
identificar redes que 
caracterizem uma boa prática

• 69 redes selecionadas e 
visitadas, 116 escolas
visitadas

• Livro.indd (irbcontas.org.br)

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/06/LivroEQFD.pdf


Avaliação das ações para enfrentar as 
consequências da pandemia
Estudo_A_Educação_Não_Pode_Esperar.pdf (irbcontas.org.br)

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf




Levantamento sobre a infraestrutura das escolas
Informe CTE/IRB n° 015/2021 (Informe-CTE-IRB-no-015-2021-Dados-Censo-Escolar-.pdf 
(irbcontas.org.br)

N. escolas 
municipais Alunos

Sem 
internet

Sem banda 
larga

Sem 
banheiro

Sem 
esgoto

Sem 
água

Sem água 
potável

Sem 
energia

Sem pátio ou 
quadra coberta

8.831 1.460.700 5.665 7.213 1.676 1.532 680 2.092 1.316 5.591 

64,15% 81,68% 18,98% 17,35% 7,70% 23,69% 14,90% 63,31%

N. escolas 
estaduais Alunos

Sem 
internet

Sem banda 
larga

Sem 
banheiro

Sem 
esgoto

Sem 
água

Sem água 
potável

Sem 
energia

Sem pátio ou 
quadra coberta

891 556.424 110 124 41 45 6 41 2 188 

12,35% 13,92% 4,60% 5,05% 0,67% 4,60% 0,22% 21,10%

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Informe-CTE-IRB-no-015-2021-Dados-Censo-Escolar-.pdf


Recomendação de ações para o acesso à educação e 
garantia de financiamento
Nota-Recomendatoria-Conjunta-no-02-2021.pdf (irbcontas.org.br)

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Nota-Recomendatoria-Conjunta-no-02-2021.pdf


Algumas orientações da Nota 
Recomendatória 02/2021 

Estimem os custos financeiros de aquisição e manutenção de serviços e equipamentos para 
atender a demanda de conectividade de alunos e professores cuja hipossuficiência econômica 
esteja obstando o pleno acesso ou desenvolvimento das atividades não presenciais;

Elaborem projeto de suporte à conectividade, baseado na demanda apurada e nos custos 
identificados, prevendo dotação orçamentária para atendê-la, caso não o tenham feito, e 
observando rigorosamente o cronograma de aplicação dos recursos conforme o projetado e de 
acordo com as necessidades dos alunos e professores;

Avaliem as condições de infraestrutura e segurança das escolas e adotem providências imediatas 
para a garantia do seu funcionamento de acordo com os protocolos aprovados, de modo que, com 
a liberação por parte das autoridades sanitárias competentes, as atividades presenciais possam ser 
prontamente restabelecidas;



Como está sendo 
a experiência de 

volta às aulas em 
Santa Catarina?

Plano de retorno às aulas em Santa Catarina procurou 
alinhar redes estadual, municipais e escolas particulares

Criação de um Comitê Estadual, Comitês Municipais e 
Comissões Escolares, colaboração como princípio básico

Órgãos de controle atuam como observadores e 
participam dos grupos de trabalho

Avaliação e monitoramento periódicos

• Plano de Contingência da Educação para a Retomada das Aulas 
Presenciais em Santa Catarina – Defesa Civil de SC

https://www.defesacivil.sc.gov.br/noticias/notas-oficiais/plano-de-contingencia-da-educacao/


Como o controle pode atuar? 
A ação coordenada para o monitoramento das metas



Como o controle pode atuar? 
A atuação coordenada para o monitoramento das 
metas

Clique para adicionar texto


