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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Gestão traz o esbouço das principais ações desenvolvidas 

pela Secretaria de Estado da Educação – SEED e os resultados obtidos no 

quadriênio 2015-2018, considerando os sete compromissos da Educação, -

integrantes do Plano Estratégico – PES/SEED 2015-2018, assumidos por essa 

Secretaria. 

Por meio desses compromissos a SEED alinhou os Eixos Estratégicos e 

Programas Temáticos do Plano Plurianual - PPA 2016-2019, cuja missão 

governamental adotada para o quadriênio 2015-2018 pelo Governo de Sergipe, 

“Cuidar das Pessoas e Construir o Futuro”, se configura no referencial para todas as 

políticas e ações governamentais apontadas no PPA, focadas na transformação da 

realidade das populações mais vulneráveis e na erradicação da miséria extrema no 

Estado, na busca do equilíbrio territorial. 

Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado da Educação, nesses quatro 

anos de governo, assumiu um conjunto de desafios que nortearam o 

desenvolvimento de ações prioritárias voltadas para a melhoria da qualidade da 

educação básica no estado. Dentre eles, a erradicação do analfabetismo de jovens 

e adultos; a busca da efetiva democratização do ensino fundamental; a expansão 

progressiva da educação integral; a inclusão dos alunos com deficiências, nos 

diferentes níveis e modalidades; o atendimento prioritário à população de 15 a 17 

anos e a todos que demandarem o Ensino Médio; a elevação dos indicadores 

educacionais e a consequente melhoria do fluxo escolar; a expansão da educação 

profissional; a formação continuada dos servidores, para além da necessária; a 

modernização da gestão administrativa e pedagógica, e a melhoria da infraestrutura 

escolar. 
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2. COMPROMISSOS 

 

A Secretaria de Estado da Educação, em reunião para discussão do Plano 

Estratégico Governamental, em 2015, visando o cumprimento da missão, onde a 

partir desses a SEED deverá implementar ações que busquem democratizar o 

ensino, garantindo o acesso, permanência e sucesso daqueles que frequentam a 

escola, dentre os quais os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, bem como realizar a busca ativa dos que estão fora da escola com 

vistas a uma política pública de educação inclusiva e de qualidade em Sergipe, 

assumiu os Compromissos de: 

1. Reduzir os índices de analfabetismo no Estado de Sergipe; 

2. Atender prioritariamente ao Ensino Médio, através do sistema de ensino 

estadual, e ao Ensino Fundamental, através do regime de colaboração com 

os municípios; 

3. Melhorar a qualidade do ensino básico na rede estadual de ensino; 

4. Dar ênfase ao regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, 

estabelecendo parcerias para o cumprimento dos papéis definidos 

constitucionalmente; 

5. Ofertar infraestrutura necessária ao bom funcionamento das escolas, 

garantindo sustentabilidade e acessibilidade física e social, atendendo as 

demandas necessárias para o desenvolvimento do ensino de qualidade; 

6. Prezar pela qualidade da gestão pública, representada pela potencialização 

da formação dos quadros técnicos e docentes da Secretaria de Estado de 

Educação, sobretudo da melhoria da Gestão Escolar; 

7. Ampliar a oferta de Formação Profissional e Tecnológica de nível médio, e 

Cursos de Formação Profissional Inicial e Continuada, considerando as 

especificidades espaciais do Estado de Sergipe e as necessidades das 

populações nos diferentes territórios. 
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3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 2015-2018 

 

MISSÃO 

Ofertar um ensino público de qualidade, que assegure a aprendizagem, a inserção 

socioeconômica, a inclusão e o desenvolvimento da cidadania, garantindo, de forma 

universal e democrática, o acesso, a permanência e o sucesso do aluno na escola, 

contribuindo para a redução das desigualdades regionais e para a melhoria das 

condições de vida da população sergipana. 

 

VISÃO 

A SEED será referência nacional pela elevação significativa dos indicadores 

educacionais, tendo estabelecido como prioridade o desenvolvimento de um ensino 

público de qualidade, considerando, sobretudo, as diferentes realidades regionais, 

de modo a contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida em 

Sergipe, impactando de forma positiva no desempenho estadual frente aos 

indicadores sociais. 

 

VALORES 

 Comprometimento com a Educação Básica de Qualidade; 

 Inclusão Educacional; 

 Equilíbrio entre os municípios na oferta de Ensino de Qualidade; 

 Excelência nos serviços públicos; 

 Ética e transparência. 

 

 

 

 



9 
 

4- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO 
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5. AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Ao final ciclo de vigência do Plano Estratégico da Secretaria – PES 2015-2018 

e consequentemente do último ano de execução dos Compromissos que integram o 

Plano de Governo, esta Secretaria desenvolveu uma série de ações no intuito de 

alcançar os objetivos e metas propostas em seu PPA 2016-2019, e em seu Plano 

Estadual de Educação–PEE 2015-2025, objetivando dar conta de questões 

educacionais colocadas como prioritárias para desenvolvimento da qualidade de ensino 

ao longo dos 04 anos. 

Nesse contexto, o quadro que se apresenta ao final do quadriênio 2015-2018 

está traduzido nas ações realizadas com vistas ao atingimento das metas e nos produtos 

oriundos de tais execuções: 

 

COMPROMISSO 1: Reduzir os índices de analfabetismo no Estado de Sergipe. 

 

META 01: Implantar Programa Estadual de Alfabetização 

nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, em 100% 

das unidades escolares que ofertam esse nível de ensino, 

até 2016. 

 

Com objetivo de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 

oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental e visando a melhoria da 

aprendizagem e dos indicadores educacionais, a Secretaria de Estado da Educação, ao 

longo do período de 2016-2018, aderiu ao PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa e ao Programa Mais Alfabetização – PMALFA, ambos propostos pelo 

MEC. 

Em 2016, portanto, com o apoio financeiro do Ministério da Educação, iniciou a 

implantação do PNAIC. Assim sendo, algumas ações foram necessárias para viabilizar 

a operacionalização do Programa pela SEED, tais como: a celebração de compromisso 

formal com o MEC para garantir apoio técnico financeiro e a instituição de um 

Coordenador Estadual do Programa. Para operacionalização do programa houve a 

adesão de 50% dos professores do 1° ao 3º ano do ensino fundamental cadastrados no 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação - 

SIMEC/PNAIC, assim como a elaboração do Plano de Gestão Pedagógica, articulado 
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com os municípios parceiros. Em 2017, iniciou a implementação do programa com a 

formação para 18 orientadores de estudos, 79 Coordenadores Pedagógicos e 379 

professores alfabetizadores da rede estadual de ensino, distribuídos em 22 turmas, 

beneficiando 9.475 alunos matriculados no bloco de alfabetização (1º, 2º e 3º ano do 

ensino fundamental).  O programa encerrou as atividades em maio de 2018.  

Ainda em 2018, a SEED fez adesão ao Programa Mais Alfabetização – 

PMALFA, instituído por meio da Portaria MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, o qual 

é uma estratégia do Ministério da Educação - MEC que visa fortalecer e apoiar as 

unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente 

matriculados no 1ºano e 2ºano do Ensino Fundamental. O PMALFA conta com o apoio 

adicional de um Assistente de Alfabetização, por turma, por um período de 5 horas 

semanais para unidades escolares não vulneráveis, ou de 10 horas semanais para as 

escolas vulneráveis. Esse Programa tem o objetivo de reverter o quadro de estagnação 

nos níveis de Leitura, Escrita e Matemática que a última edição da ANA (Avaliação 

Nacional da Alfabetização) revelou. Em Sergipe, o PMALFA atende a 5.935 estudantes 

em 256 turmas, por meio da ação pedagógica de 293 professores e de 171 assistentes 

de alfabetização. A adesão ao programa foi feita por 110 escolas da rede estadual, 

dessas, 15 escolas não receberam nenhuma parcela do recurso e não executam o 

PMALFA, pois apresentam pendência na prestação de contas, 95 escolas executam o 

Programa, sendo que 2 dessas optaram, por erro, não ter o apoio do Assistente de 

Alfabetização; 03 escolas receberam apenas a primeira parcela do recurso, o que levou 

a execução do Programa por apenas 4 meses. O investimento da União, no programa 

em execução no Estado, foi na ordem de R$ 360.468. 

Nesse sentido, a SEED através do Departamento de Educação-DED/SEF 

realizou, de julho a outubro de 2018, formação com professores regentes e assistentes 

de alfabetização com foco na BNCC, sequência didática, descritores das avaliações 

diagnóstica, de percurso e somativa, além de ofertar curso online de Desenvolvimento 

Profissional para todos os agentes envolvidos no PMALFA. Outra estratégia do 

Programa, é o Acompanhamento Pedagógico realizado através de visitas técnico-

pedagógicas às Unidades Escolares, que envolve dentre outros aspectos a aplicação de 

um questionário de monitoramento. Dessa forma, foram realizados atendimentos diários, 

através do CAED, a todos os atores envolvidos no Programa. Em novembro, Sergipe 

participou do piloto da Avaliação de Fluência (avaliação que analisa o desempenho da 

leitura oral dos estudantes através da gravação do áudio), formulada pelo MEC, em 43 

escolas sorteadas, das quais 08 são estaduais.  
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Ressalta-se que todas as ações propostas pelo Programa, foram desenvolvidas 

de forma articulada com os municípios sergipanos que aderiram ao PMALFA, o que vem 

favorecendo o fortalecimento do regime de colaboração da SEED com os municípios. 

 

META 02: Alfabetizar 46.500 alunos da rede estadual de até 

8 anos de idade ao final de 04 anos (2015-2018). 

 

Essa meta é alinhada com a meta 05 do Plano Estadual de Educação-PEE 

2015-2025, e visa garantir que os alunos, matriculados no ciclo de alfabetização (1º, 2º 

e 3º) estejam alfabetizados até o final do 3º ano do ensino fundamental. Portanto, para 

analisar os resultados dessa meta se faz necessário considerar os resultados da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA/Inep/SAEB), que tem como um dos seus 

objetivos aferir os níveis proficiência1 em língua portuguesa e matemática das crianças 

regularmente matriculadas no 3º ano do ensino fundamental, fase final do ciclo de 

alfabetização. Além disso, se faz necessário considerar os dados de rendimento escolar 

nos 1º, 2º e 3º anos de ensino Fundamental.  

 
Proficiência dos Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em Leitura – ANA 2014-2016. 

RESULTADOS DA LEITURA  – NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA (%) 

Ano 
UF/ Rede de 

Ensino 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Elementar Básico Adequado Desejável 

INSUFICIENTE SUFICIENTE 

2014 
Sergipe 43 37 17 3 

Rede Estadual 42 35 20 3 

2016 
Sergipe 45 35 17 3 

Rede Estadual 39,7 35,14 20,22 4,95 

Fonte: Inep 

 

Vale ressaltar que em 2014, 77% dos alunos da Rede Estadual apresentaram 

resultado insuficiente na avaliação da Leitura. Desses, 42% estavam no nível _1, onde 

predominam habilidades consideradas elementares para o 3º ano do Ensino 

Fundamental. Embora tenhamos apresentado um aumento de 5 pontos percentuais, 

entre os níveis adequado e desejado em 2016, ainda assim, 73% dos nossos estudantes 

apresentaram resultado insuficiente. Desses, 39,7% estavam no nível_1. Em 2016, a 

rede estadual apresentou pontuação de 455.6, e, portanto, está no nível_2 da escala de 

proficiência em Leitura. 

 

 

                                            
1 * Proficiência é capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento. 
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Distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental - Rede Estadual (RE) 
por nível da Escala 2016 

 

Segundo o Inep, os resultados dos testes de aprendizagem realizados são 

apresentados em uma Escala de Proficiência, composta por níveis progressivos e 

cumulativos, da menor para a maior proficiência. Significa dizer, portanto que quando 

um percentual de estudantes está posicionado em determinado nível da escala, 

pressupõe-se que, além de terem desenvolvido as habilidades referentes a este nível, 

provavelmente, também desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores. 

O quadro abaixo apresenta níveis de proficiência em leitura da escala 

SAEB/ANA.  

Nível Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Leitura (prova objetiva) 

Nível 1 (Até 
425 pontos) 

Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: - Ler palavras com estrutura silábica canônica, 
não canônica, ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas. 

Nível 2 
(Maior que 
425 até 525 

pontos) 

Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: - Localizar 
informações explícitas em textos curtos como piada, parlenda, poema, quadrinho, fragmentos de narrativas 
e de curiosidade científica, e em textos de maior extensão, quando a informação está localizada na primeira 
linha do texto; - Reconhecer a finalidade de texto como convite, campanha publicitária, infográfico, receita, 
bilhete, anúncio, com ou sem apoio de imagem; - Identificar assunto em textos como campanha publicitária, 
curiosidade científica ou histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto está no título ou na 
primeira linha; - Inferir relação de causa e consequência em tirinha. 

Nível 3 
(Maior que 
525 até 625 

pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - 
Localizar informação explícita em textos de maior extensão como fragmento de literatura infantil, curiosidade 
científica, sinopse, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a informação está localizada no meio ou ao 
final do texto; - Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em textos como tirinha e poema 
narrativo; - Inferir relação de causa e consequência em textos verbais como piada, fábula, fragmentos de 
textos de literatura infantil e texto de curiosidade científica, com base na progressão textual; informação em 
textos como história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel; assunto em textos de divulgação 
científica e fragmento de literatura infantil; e sentido de expressão de uso cotidiano em textos como poema 
narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e tirinha. 

Nível 4 
(Maior que 
625 pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - 
Identificar o referente de: pronome possessivo em poema e cantiga; advérbio de lugar em reportagem; 
pronome demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para o público infantil; pronome 
indefinido em fragmento de narrativa infantil; e pronome pessoal oblíquo em fragmento de narrativa infantil; - 
Identificar relação de tempo entre ações em fábula e os interlocutores de um diálogo em uma entrevista 
ficcional; - Inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto de narrativa infantil. 

 

Nível 1 Percentual NÍvel 2 percentual Nível 3 Percentual Nível 4 percentual

39,7

35,14

20,22

4,95

Distribuição percentual dos estudantes por nível de 
proficiência - Leitura (prova objetiva)
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Em 2016, a rede estadual apresentou média de proficiência de 456,09, e, portanto, 

está no nível_3 da escala de proficiência na escrita. Vale salientar que 46,6% dos alunos 

que participaram da avaliação, estavam entre os níveis 1 e 2, ou seja, apresentaram 

resultados insuficientes. O quadro abaixo apresenta níveis de proficiência em escrita da 

escala SAEB/ANA. 

Nível Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Escrita (prova 
discursiva) 

Nível 1 (Menor 
que 350 
pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 
provavelmente não escrevem as palavras ou estabelecem algumas correspondências entre 
as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não escrevem palavras alfabeticamente. 
Em relação à produção de textos, os estudantes provavelmente não escrevem o texto ou 
produzem textos ilegíveis. 

Nível 2 (Maior 
ou igual a 350 
e menor que 
450 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 
provavelmente escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, 
alterações na ordem das letras e outros desvios ortográficos. Em relação à produção de 
textos, os estudantes provavelmente não escrevem o texto ou produzem textos ilegíveis. 

Nível 3 (Maior 
ou igual a 450 
e menor que 
500 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 
provavelmente escrevem ortograficamente palavras com estrutura silábica consoante-vogal, 
apresentando alguns desvios ortográficos em palavras com estruturas silábicas mais 
complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente escrevem de forma incipiente 
ou inadequada ao que foi proposto, sem as partes da história a ser contada, ou produzem 
fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição lexical e/ou pontuação para 
estabelecer articulações entre partes do texto. Apresentam ainda grande quantidade de 
desvios ortográficos e de segmentação ao longo do texto. 

Nível 4 (Maior 
ou igual a 500 
e menor que 
600 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 
provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em 
relação à produção de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma 
narrativa, embora possam não contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes da 
história a ser contada. Articulam as partes do texto com a utilização de conectivos, recursos 
de substituição lexical e outros articuladores, mas ainda cometem desvios que 
comprometem parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou 
utilizar os sinais de modo inadequado. Além disso, o texto pode apresentar poucos desvios 
de segmentação e alguns desvios ortográficos que não comprometem a compreensão. 

Nível 5 (Maior 
ou igual a 600 

pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 
provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em 
relação à produção de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma 
narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final, com narrador, espaço, tempo e 
personagens. Articulam as partes do texto com conectivos, recursos de substituição lexical e 
outros articuladores textuais. Segmentam e escrevem as palavras corretamente, embora o 
texto possa apresentar poucos desvios ortográficos e de pontuação que não comprometem 
a compreensão. 
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Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Escrita (prova 

discursiva)– SAEB/ANA 2014 

 
Fonte: DED/NEPAC - Inep  

 
Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Escrita (prova 
discursiva) 2016 

 
* Observação: Nos testes de Escrita, houve mudanças metodológicas entre as edições de 2014 e 2016, o que impossibilita a 
Comparabilidade dos dados. 

 

 

No que concerne à avaliação de Matemática, a escala SAEB/ANA apresenta 4 

níveis de proficiência, também progressivos e cumulativos, do menor para o maior. Em 

2014, na Rede Estadual, 41,1% dos estudantes estavam no nível_1. Em 2016, a rede 

obteve média 456,04, estando portando no nível_2 da escala. Quanto a distribuição dos 

estudantes por nível, 40,39% estavam no nível_1, onde predominam habilidades 

consideradas elementares para o 3º ano do ensino fundamental. 
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Quadro, por nível de proficiência - Matemática (prova objetiva) 

Nível Proficiência 

Nível 1 
(Até 425 
pontos) 

Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: - Ler horas e minutos em relógio digital; 
medida em instrumento (termômetro, régua) com valor procurado explícito. - Associar figura geométrica 
espacial ou plana a imagem de um objeto; contagem de até 20 objetos dispostos em forma organizada 
ou desorganizada à sua representação por algarismos. - Reconhecer planificação de figura geométrica 
espacial (paralelepípedo). - Identificar maior frequência em gráfico de colunas, com quatro categorias, 
ordenadas da maior para a menor. - Comparar espessura de imagens de objetos; quantidades pela 
contagem, identificando a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos organizados. 

Nível 2 
(Maior 

que 425 
até 525 
pontos) 

Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: - 
Associar a escrita por extenso de números naturais com até 3 ordens à sua representação por 
algarismos. - Reconhecer figura geométrica plana (triângulo, retângulo, quadrado e círculo) a partir de 
sua nomenclatura. - Identificar o intervalo em que se encontra uma medida apresentada em um 
instrumento (balança analógica); registro de tempo em calendário; frequência associada a uma categoria 
em gráfico de colunas ou de barras, com quatro categorias; informação ou frequência associada a uma 
categoria em tabela simples ou de dupla entrada (com o máximo de 3 linhas e 4 colunas, ou 4 linhas e 3 
colunas); a composição de um número natural de 2 algarismos, dada sua decomposição em ordens. - 
Comparar comprimento de imagens de objetos; quantidades pela contagem, identificando a maior 
quantidade, em grupos de até 20 objetos desorganizados; quantidades pela contagem, identificando 
quantidades iguais; números naturais não ordenados com até 3 algarismos. - Completar sequências 
numéricas crescentes de números naturais, de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5 ou de 10 em 10. - Calcular 
adição envolvendo dois números naturais de até 3 algarismos sem reagrupamento; subtração 
envolvendo dois números naturais de até 2 algarismos sem reagrupamento. - Determinar valor 
monetário de cédulas ou de agrupamento de cédulas e moedas, sem envolver reagrupamento de 
centavos em reais. - Resolver problema de adição ou subtração envolvendo números naturais de até 2 
algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de acrescentar ou retirar e em que o 
estado final é desconhecido; problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até 2 
algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de metade e em que o tamanho do 
grupo é desconhecido. 

Nível 3 
(Maior 

que 525 
até 575 
pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - 
Associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de imagem ou dado por meio de um 
texto, a outro com mesmo valor monetário. - Identificar frequências iguais em gráfico de colunas, com 
quatro categorias; gráfico que representa um conjunto de informações dadas em um texto; frequência 
associada a uma categoria em tabela de dupla entrada (com mais de 4 colunas, ou mais de 4 linhas). - 
Completar sequência numérica decrescente de números naturais não consecutivos. - Calcular adição 
envolvendo dois números naturais de até 3 algarismos e apenas um reagrupamento (na ordem das 
unidades ou das dezenas); subtração envolvendo dois números naturais, em que pelo menos um deles 
tem 3 algarismos, sem reagrupamento. - Resolver problema de adição ou subtração envolvendo 
números naturais de 1 ou 2 algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de 
retirar e em que o estado inicial ou o estado final é desconhecido. 

Nível 4 
(Maior 

que 575 
pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - 
Inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado não explícito. - Ler horas e minutos em 
relógios analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além de horas exatas. - Identificar 
composição ou decomposição aditiva de números naturais com até 3 algarismos, canônica (mais usual, 
ex.: 123 = 100 + 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100 + 23); composição de um número natural de 3 
algarismos, dada sua decomposição em ordens; uma categoria associada a uma frequência específica 
em gráfico de barra, com quatro categorias. - Calcular adição envolvendo dois números naturais de até 3 
algarismos e mais de um reagrupamento (na ordem das unidades e das dezenas); subtração envolvendo 
dois números naturais com até 3 algarismos, com reagrupamento. - Resolver problema de adição ou 
subtração, envolvendo números naturais de até 3 algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, 
com o significado de comparar e em que a diferença, a menor ou a maior quantidade seja desconhecida; 
problema de adição ou subtração, envolvendo números naturais de até 3 algarismos, com 
reagrupamento nos cálculos, com o significado de acrescentar e em que o estado inicial é desconhecido; 
problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até 2 algarismos, com ou sem 
reagrupamento nos cálculos, com o significado de formação de grupos iguais e em que o produto é 
desconhecido; problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até 2 algarismos, 
com apoio de imagem ou não, com o significado de formação de grupos iguais e em que o tamanho do 
grupo ou o número de grupos é desconhecido; problema de multiplicação ou divisão envolvendo 
números naturais de até 2 algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar, 
incluindo dobro ou triplo, em que a maior quantidade é desconhecida; problema de multiplicação ou 
divisão envolvendo números naturais de 2 algarismos, com o significado de comparar, incluindo terça ou 
quarta parte, em que a menor quantidade é desconhecida. 
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Proficiência dos Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em MATEMÁTICA da Rede Estadual 
– SAEB/ANA 2014-2016 

 
Fonte: DED/NEPAC - Inep  

 

Resultados, proficiência em leitura, escrita e matemática 2016 – Comparativo Brasil, região, 
estado e dependência administrativa. 

 

 

É importante considerarmos também o quadro evolutivo do rendimento escolar, 

nesse sentido, percebemos que mesmo com o crescimento de 5 pontos percentuais na taxa 

de aprovação, entre os anos de 2014-2017, a rede ainda apresentou, em 2017, uma 

reprovação de 21,5% no 3º ano do Ensino Fundamental. Ressaltamos, que no ciclo de 

alfabetização (1º ao 3º ano), a retenção só ocorre ao final do 3º ano. Abaixo a tabela traz o 

rendimento escolar de 2014-2017. 
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Matricula e Rendimento Escolar no Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º ano EF) 2014-2017 – Rede Estadual. 

Ano  

Matricula Ciclo de Alfabetização -1º ao 
3º ano do Ensino Fundamental 

Taxa de Aprovação 
- Ciclo de 

Alfabetização 1º ao 
3º ano do Ensino 

Fundamental   

Taxa de 
Reprovação -Ciclo 
de Alfabetização 1º 
ao 3º ano do Ensino 

Fundamental   

Taxa de abandono 
-Ciclo de 

Alfabetização 1º 
ao 3º ano do 

Ensino 
Fundamental   

1º Ano 2º Ano  3º Ano Total Ano 
1º 

Ano 
2º 

Ano 
3º 

Ano 
1º 

Ano 
2º 

Ano 
3º 

Ano 
1º 

Ano 
2º 

Ano 
3º 

Ano 

2014* 3.816  4.940  7.536  16.292  97,4 97,7 72,3 0,3 0,3 25,1 1,6 1,8 1,9 

2015 3.994  4.563  7.345  15.902  97,3 97,6 71,5 0,1 0,2 25,7 2,6 2,2 2,8 

2016 3.456  4.583  6.831  14.870  98,1 97,9 71,5 0,0 0,5 26,1 1,9 1,6 2,4 

2017 3.618  4.382  6.708  14.708  98,8 99,3 76,9 0,0 0,0 21,5 1,2 0,7 1,6 
Fonte: Sinopses Estatísticas /INEP 
*Marco zero do PES/SEED 

No tocante a proposta de alfabetizar 46.500 alunos da rede estadual de até 8 

anos de idade até final de 2018, temos ainda um grande desafio para o próximo 

quadriênio. Mesmo assim, salientamos que a época do Planejamento (final de 2014), a 

meta de 46.500 alunos foi superestimada, tendo em vista que a nossa matricula média 

foi de 7.536 alunos. Considerando a tendência de queda da matricula (potencializada 

pela municipalização dessa etapa de ensino) e mesmo projetando, para mais, não 

teríamos como meta a alfabetização de 46.500 alunos. Na tabela acima vemos uma 

matricula de 28.420 alunos no 3º ano entre 2014/2017. 

No quadriênio de 2015-2018, o Governo de Sergipe por meio da Secretaria 

Estadual de Educação, desenvolveu uma série de ações com a finalidade melhorar esse 

quadro e estimular a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.  Em 2016, através do 

Contrato de Gestão nº 075/2015, a SEED implantou, nos 14 municípios do Baixo São 

Francisco, o Projeto SOMOS que desenvolve a metodologia SYNAPSE, uma ação de 

tecnologia social baseado nas teorias da neurociência aplicada a educação e na participação 

colaborativa da rede de profissionais da educação. A proposta é possibilitar o aprendizado 

adequado na competência de leitura e interpretação de textos e resolução de problemas, 

dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. A metodologia SYNAPSE oferta 

formação continuada com bolsa remunerada a 293 professores, desses, 28 são da rede 

estadual de ensino e o restante pertencente as redes municipais conveniadas através de 

termo de parceria com a SEED, sendo beneficiados 5.000 alunos, dos quais 390 da rede 

estadual, distribuídos em 13 escolas. A Secretaria através do DED/SEF, desenvolve o 

acompanhamento pedagógico da metodologia e a fiscalização do Contrato de Gestão no 

tocante a utilização dos recursos financeiro/pedagógico. 

Em 2017 a SEED também firmou parceria com a Fundação Telefônica Vivo, em 

Regime de Colaboração com municípios, voltada à implantação do Projeto Aula Digital em 

469 escolas municipais e estaduais. Com isso, são mais de 129 mil estudantes beneficiados 

e 4.690 educadores recebendo formações especiais com temas ligados à inovação 
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educativa, visando ampliação do repertório e inspirações para novas experiências 

educacionais. Nesse período, o programa atendeu a 116 escolas estaduais, sendo que 7 

dessas foram municipalizadas. Em 2018 mais 4 unidades escolares foram contempladas 

com o Projeto, ficando assim, com um total de 113 escolas, 694 professores e 14.033 alunos 

atendidos. O Projeto oferece formação continuada para os professores e gestores da 1ª 

etapa do Ensino Fundamental com foco no ciclo de alfabetização e inicialização à cultura 

digital, contando com a doação de uma maleta com um kit tecnológico composto por 34 

tablets, um notebook, um projetor, uma tela para projeção, um roteador e um equipamentos 

para alimentação de energia. Dessa forma, todas as escolas receberam esse kit, exceto as 

quatro que entraram esse ano no Projeto. Além das formações e do kit tecnológico, o projeto 

possibilita a realização de visitas técnicas pedagógicas, onde é possível observar a evolução 

do processo de ensino aprendizagem e, ou seja, resultados na prática diária docente com o 

uso da tecnologia pelos alunos e professores. 

Ainda para melhorar os resultados, a SEED, através do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Currículo-NEPAC, no período de 2015-2018, desenvolveu várias 

ações: Em 2016 foram confeccionados 11.194 cadernos de provas para os simulados da 

ANA, beneficiando 5.597 alunos dos 3º anos do ensino fundamental; ofereceu formação aos 

coordenadores e diretores das unidades de ensino sobre Avaliações Internas e Externas e 

uso dos Indicadores Educacionais. Participaram da formação 653 cursistas, entre 

coordenadores e diretores da rede estadual; realizou oficinas de análise e elaboração de 

itens, com 708 professores do ensino Fundamental e Médio, focadas em habilidades menos 

desenvolvidas, conforme resultado das avaliações externas. Em 2017 não houve aplicação 

de simulados para os 3º anos do ensino fundamental, porque não foi disponibilizado recurso 

para essa ação. A proposta de ação em relação aos simulados dos 5º anos, foi realizada, 

envolvendo 7.030 alunos. Entre os meses de maio e junho de 2018, foram realizadas oficinas 

de Boletim Pedagógico, para análise das estratégias com vistas a melhoria dos indicadores 

educacionais, com Coordenadores Pedagógicos e Diretores das Escolas do Ensino 

Fundamental, das dez Diretorias Regionais de Ensino. 

É importante destacarmos que a análise da meta de alfabetização, foi alterada para 

o 2º ano do ensino fundamental e não mais no 3º ano. Isso porque houveram alterações 

significativas no marco legal do Saeb, acarretadas, principalmente, pela homologação da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental que trouxe, dentre outros 

aspectos, a extinção das siglas ANA, Prova Brasil, entre outras e, dessa forma, todas as 

avaliações passam a ser identificadas pelo nome Saeb (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica/MEC). As aplicações dessas avaliações se concentrarão nos anos ímpares e a 

divulgação dos resultados, nos anos pares; a antecipação da meta de alfabetização para a 

faixa etária de sete anos de idade (não mais 8 anos), aplicando a prova da alfabetização ao 
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final do segundo ano. Assim sendo, o MEC prevê para 2019, a 1ª aplicação do Saeb no 2º 

ano de alfabetização, o que possibilitará analisarmos os resultados de nossa rede e 

propormos ações para melhoria da qualidade educacional, e dessa forma, transcender o 

olhar dos dados puros desses resultados.  

 

META 03: Alfabetizar 65.000 jovens com mais de 15 anos, 

adultos e idosos, ao final de 04 anos (2015-2018). 

 

Para o desenvolvimento das ações propostas a partir da meta, em dezembro de 

2015, o Programa Sergipe Alfabetizado foi reestruturado passando a ser chamado de 

Programa Sergipe Alfabetiza Mais – AMA. O Programa e estrutura a partir das diretrizes do 

Programa Brasil Alfabetizado, do Governo Federal, e em Sergipe é coordenado pela SEED, 

conta com a participação das secretarias municipais, de instituições privadas, Organizações 

Não Governamentais - ONGs, associações, igrejas, movimentos sociais, além da relação 

direta com 05 (cinco) Secretarias de Governo. 

No ciclo 2015-2018 podemos perceber a redução da taxa de analfabetismo das 

pessoas acima de 15 anos de idade em Sergipe. Do marco zero do PES e o ano de 

2015, o índice baixou mais de 1 ponto percentual. Entre 2016 e 2017, caiu 0,2 pontos 

percentuais. Em 2017 a taxa ficou estimada em 14,5%, o equivalente a 258 mil 

analfabetos no ano, sendo dois mil pessoas a menos do que em 2016, que manteve 

taxa de 14,7%. A tabela abaixo ilustra esse quadro. 

 
Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais em Sergipe 2014-2017. 

Analfabetismo 15 anos ou mais 

2014* 2015 2016 2017 

17.1 15.6 14.7 14.5 
IBGE/Pnad  
*Marco zero PES/SEED 

 
Objetivando reduzir os índices de analfabetismo no Estado, foi planejado o 

Ciclo/Módulo 2015/2016, com previsão de início para fevereiro de 2016, cuja meta inicial era 

o atendimento de 21.000 alfabetizandos, em cerca de 2.000 turmas, distribuídas em 72 

municípios sergipanos. Para execução da meta, o recurso assegurado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação 

- MEC era da ordem de R$ 2.763.200,00. Entretanto, em janeiro de 2016 a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - Secadi/MEC, através da 

Resolução Nº 09/2016/MEC ocasionou o redimensionamento da meta para 3 etapas de 

4.000, a serem realizadas nos anos de 2016/2017/2018, totalizando 12.000 vagas.  
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Em 2017 foi liberada pelo MEC apenas uma dessas etapas, com oferta para 4.000 

alfabetizandos, concluída em junho de 2018. Nesta etapa 1.617 alunos foram alfabetizados, 

desses, 40 oriundos do Sistema Prisional.  Do total matriculado, 536 abandonaram e 1.847 

não obtiveram sucesso.  

Ressaltamos que a etapa de 2018 ainda não foi autorizada pelo MEC, e, dessa 

forma, a meta proposta inicialmente ficou distante da meta alcançada, que foi de 2,48% no 

ciclo de 2015/2018. 

 

META 04: Implantar política de oferta da EJA, para atender 

100% das escolas da rede estadual ofertantes dessa 

modalidade de ensino, até 2016. 

 

No sentido de promover a implantação da política de oferta da Educação de Jovens 

e Adultos/EJA para atender 100% das escolas da rede estadual, ofertantes desta 

modalidade de ensino, e assegurar as condições necessárias para que este público alvo 

possa conquistar sua cidadania, por meio da certificação que irá melhorar sua ascensão ao 

mercado de trabalho, foram desenvolvidas pela SEED, no ciclo 2015-2018 diversas ações, 

dentre elas destacam-se: reestruturação da proposta pedagógica da EJA que contemplará 

as disciplinas Ética e Cidadania e Empreendedorismo nas quais o debate sobre o mundo do 

trabalho é enfatizado; a formação de grupo de estudos e pesquisa com representantes do 

Fórum Estadual Permanente de EJA, professores de instituição de ensino superior e da rede 

pública que atuam na modalidade, gestores e técnicos do serviço de educação de jovens e 

adultos para reelaboração da nova organização curricular para atendimento nas escolas, 

aos privados de liberdade e em cumprimento de medidas socioeducativas; o 

assessoramento aos municípios na perspectiva da regulamentação da oferta da referida 

modalidade; visitas técnicas as unidades ofertantes de EJA para redimensionamento da 

oferta do ponto de vista pedagógico e administrativo e garantia da oferta do EJAEM em todos 

os municípios sergipanos. Podemos perceber como resultado dessas ações um incremento 

na matrícula do EJAEM em 2017, como ilustra a tabela abaixo. 

Matricula EJA Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante -2014-2018. 

Matricula EJA – 2015-2018 

ANO Ensino Fundamental Ensino Médio EJA Profissionalizante 

2014* 8.528 9.647 43 

2015 7.859 9.308 36 

2016 6.883 9.284 582 

2017 6.743 9.582 - 

2018** 6.238 10.634 - 

Fonte: INEP/Sinopses Estatísticas 
*Marco Zero PES/SEED 
** Dados preliminares Censo escolar 
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Outras ações vem sendo implementadas pela SEED ao longo do período de 2015-

2018, sob a coordenação do Departamento de Educação – DED/SEJA, a exemplo da busca 

ativa, que possibilitou a ampliação do número de vagas ofertadas na EJA, tanto pelo 

aumento de matrícula nas escolas que já oferecem, como também, em outras que passaram 

a ofertar o EJAEM; a distribuição de kits pedagógicos para os alunos do EJAEM de  49 

unidades de ensino ofertantes desta modalidade; a promoção da formação continuada de 

todo o quadro gestores, coordenadores e professores da EJA (foram realizadas 10 palestras 

em parceria com a Universidade Federal de Sergipe-UFS, contemplando temáticas 

diversificadas sobre a EJA, envolvendo 300 profissionais da EJA) visando a melhoria do 

ensino aprendizagem; o acompanhamento técnico-pedagógico  às escolas. Em 2018: foram 

visitadas  42 das 108 unidades que ofertam EJA na rede Estadual; realizada formação 

continuada sobre Legislação e Princípios Pedagógicos da EJA, ministradas pela equipe do 

SEJA/DED/SEED, envolvendo 150 professores; Culminâncias Pedagógicas em 09 

Diretorias Regionais de Educação/DREs, que envolveram diretamente uma grande parcela 

do alunado, professores e gestores que atuam nesta modalidade; realizadas mensalmente 

reuniões com os Coordenadores Pedagógicos das DRE's que atuam na EJA, com o objetivo 

de realizar o acompanhamento das ações técnico pedagógicas realizadas pelas equipes 

regionais; além de ter  garantido a oferta da merenda escolar e de transporte escolar para 

os alunos da EJA.  

Em 2018, foi realizado o Encontro Estadual da Educação de Jovens e Adultos - 

Políticas Públicas para EJA em Sergipe: Responsabilidades Compartilhadas, envolvendo 

todos os municípios, gestores, instituições de nível superior, totalizando 400 profissionais. 

Houve ainda a participação na organização e realização do Fórum Estadual Permanente de 

EJA, realizado no Auditório Professora Hermínia Caldas, envolvendo cerca de 150 

profissionais que atuam na EJA. Esta ação culminou com a indicação de 03 (três) delegadas 

deste setor, representando a SEED no Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos 

- EREJA, em Salvador no mês agosto. Ainda no ano de 2018, foram capacitados 301 

profissionais que atuam na EJA, por meio dos Ciclos Formativos, realizados em todas as 

DREs, ministrados pela Equipe Pedagógica do Serviço de Educação de Jovens e 

Adultos/SEJA/DED. 

Nesse contexto, vale salientar que alguns obstáculos se apresentam como desafios 

a serem enfrentados, tais como: o número reduzido de professores atuando na modalidade; 

a insipiente oferta de cursos de formação continuada para os profissionais da EJA; a 

necessidade de um diagnóstico completo da EJA no estado e a elaboração de Currículo 

específico para a EJA, aliada à melhoria estrutural de algumas unidades de ensino que 

ofertam esta modalidade. Nesse sentido, temos como perspectiva para 2019 a 
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implementação da nova Proposta Pedagógica da EJA que contemplará as disciplinas Ética 

e Cidadania e Empreendedorismo nas quais o debate sobre o mundo do trabalho é 

enfatizado, além do incentivo para a ampliação dos cursos de EJA profissionalizante-

PROEJA e Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) com o objetivo de garantir a 

permanência dos alunos e melhorar sua condição de inserção no mercado de trabalho. 

 

META 05: Implementar política de formação continuada 

para coordenadores, professores e técnicos em Educação 

de Jovens e Adultos, beneficiando anualmente, 20% do 

público-alvo, em (2016-2018). 

 

Várias ações foram realizadas no intuito de fomentar a construção de uma política 

de formação continuada voltada para Educação de Jovens e Adultos. Vale destacar que a 

institucionalizacão dessa política encontra-se em processo.  

Nesse sentido, a SEED através do Departamento de Educação e a equipe 

pedagógica do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, definiu as diretrizes da Formação 

Continuada, que tem como principal marco norteador a Pedagogia da Libertação e da 

Autonomia de Paulo Freire. Focada na fundamentação do Projeto Pedagógico da EJA 

aprovado pela Resolução 69/2014/CEE, que aponta como viés pedagógico da EJA, as 

funções: equalizadora, reparadora e qualificadora. Os ciclos formativos tiveram início em 

2016 com o objetivo de capacitar os profissionais que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos e envolveram todas as Diretorias. A partir de 2016,o Serviço  de Educação  de 

Jovens e Adultos, planejou e desenvolveu os Ciclos Formativos que aconteceram em 3 (três) 

Etapas: na primeira  com carga horária de 20h, foram desenvolvidas atividades teóricas, 

sobre a Pedagogia da Libertação e da Autonomia de Paulo Freire; na segunda Etapa 

ocorreram as Oficinas Pedagógicas com carga horária de 20h  focadas nos aspectos da 

prática pedagógica que perpassa a Pedagogia de Projetos e por último as Culminâncias ou 

Mostras Pedagógicas com duração de 10h, perfazendo uma carga horária total de 50h. No 

decorrer do processo formativo, em 2016 foram capacitados 130 profissionais. Em 2017, 

110 profissionais participaram das formações e em 2018 a formação envolveu 170 

profissionais. Dentre os principais temas trabalhados destacam-se: EJA e Saúde, EJA e 

Meio Ambiente; EJA e Trabalho, EJA e Tecnologias, EJA e Cultura, EJA e Cidadania. 
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META 6: Alfabetizar 1.500 presos, até 2018. *Meta prevista 

no Plano do Governo 2015-2018. 

 

Essa meta é executada a partir de ações intersetoriais, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Justiça-SEJUC. Considerando dados fornecidos por essa 

secretaria, o número de presos analfabetos em 2018 é de 293 pessoas. Nesse sentido, 

mesmo considerando o ciclo 2015-2018 a meta foi superestimada. O atendimento a 1.500 

presos no Estado seria inviável também, se considerarmos a estrutura física dos presídios, 

isso porque não existem salas suficientes para comportar o número de presos e além disso 

temos o aspecto da segurança dos professores. A tabela abaixo, ilustra o número de presos 

alfabetizados e não - alfabetizados por unidade carcerária. 

Número de presos alfabetizados e não - alfabetizados por unidade carcerária 

Unidades Carcerárias Alfabetizado Analfabeto 

CADEIÃO DE SOCORRO 12 9 

COMPAJAF 20 26 

COMPENCAN 92 151 

CP-AREIA BRANCA 14 15 

CP - ESTÂNCIA 5 9 

HCTP 6 17 

PREFEM 10 14 

PREMABAS 15 26 

PRESLEN 14 26 

Total Geral 188 293 
Fonte: SEJUC 

Ressaltamos ainda a grande rotatividade dos presos o que dificulta a continuidade 

dos estudos no Sistema Carcerário. Entre os anos de 2017 e 2018 o Programa Sergipe 

Alfabetiza Mais – AMA/SEJA/DED/SEED matriculou 95 presos não alfabetizados, em 

consonância com a Resolução Nº 09/2016/MEC, que redimensionou a oferta para o Estado, 

dos quais 40 foram alfabetizados. 

 

META 07: Aumentar para 2.400 o número de presos que 

estudam no sistema prisional, até 2018. 

 

Visando contribuir para a ressocialização dos internos do Sistema Prisional do 

estado, a SEED propôs um incremento na oferta de educação prisional no quadriênio 2015-

2018. Nesse período foram desenvolvidas diversas ações técnico/pedagógicas a exemplo 

do desenvolvimento de Projetos de Cultura Popular, abrangendo a linguagem de cordel e 

concursos; nos presídios das cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro foi realizado 

o exame supletivo para o ensino fundamental e médio com a participação de 95 apenados. 

Outra ação significativa diz respeito a conclusão do Ensino Médio através do ENEM que 

também oportuniza o ingresso no Ensino Superior; o ENEM no sistema prisional com a 
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inscrição de 150 detentos. Tivemos ainda a formação em Educação Prisional, para 

Professores da EJA, Agentes Penitenciários, Coordenadores pedagógicos das unidades 

prisionais e de escolas vinculadas, capacitando 112 profissionais da área; e o subsídio à 

prática pedagógica do ensino nas prisões com a aquisição de acervo bibliográfico e de 

material didático para atender a alunos de Educação de Jovens e Adultos dos 

estabelecimentos penais, como DVD, filmes, séries, documentários e livros que auxiliarão 

aos professores na ação docente, no valor total de R$ 29.767,60. 

Hoje, nas 09 unidades carcerárias temos uma demanda potencial de pessoas 

privadas de liberdade nos diferentes níveis/etapas de ensino. A tabela abaixo, retrata o 

número de presos por nível de ensino, considerando o grau/etapa da formação. 

Unidades 
Carcerárias 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Ensino 
Médio 

Completo 

Ensino 
Médio 

Incompleto 

Ensino 
Superior 
Completo 

Ensino 
Superior 

Incompleto 

Não 
informado 

Total 

CADEIÃO DE 
SOCORRO 

9 178 24 24 
 

4 
 

239 

COMPAJAF 25 364 53 41 2 7 2 494 

COMPENCAN 100 1954 150 119 4 19 12 2358 

CP-AREIA 
BRANCA 

19 336 23 32 1 4 3 418 

CP - ESTÂNCIA 10 167 10 14 3 2 2 208 

HCTP 6 63 9 5 
 

1 7 91 

PREFEM 12 134 21 28 1 4 1 201 

PREMABAS 14 280 21 18 1 4 1 339 

PRESLEN 18 205 29 26 
 

2 6 286 

Total Geral 213 3681 340 307 12 47 34 4634 

Fonte: SEJUC 

Entre 2015-2018, embora com os entraves referentes a espaço físico disponível, a 

SEED implantou a modalidade de Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental/EJAEF- séries iniciais, em 06 unidades prisionais e no Hospital de Custódia, 

atendendo a 1.092 presos. Além disso, foram habilitados pela Divisão de Exames e 

Certificação - DIEX/SEJA/DED/SEED, no período de 2015 a 2018, 70 alunos no Ensino 

Fundamental e 25 no Ensino Médio, totalizando 1.187 estudando no período, conforme 

tabela abaixo. 

Matricula de pessoas privadas de liberdade, por ano – 2015-2018 

ANO META DO PERIODO MATRICULA 

2015 - 286 

2016 800 248 

2017 800 319 

2018 800 334 

TOTAL 2400 1187 

Fonte: DED/SEJA 

Salientamos que o alcance da meta proposta foi inviabilizado tendo em vista a 

capacidade estrutural das instalações e do espaço físico para a oferta da EJA nos presídios. 

Durante visita técnica da equipe SEJA/DED, acompanhados por técnicos da SEJUC, 
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constatou-se que não existem salas de aulas suficientes para atendimento da demanda, 

considerando o número de presos, assim como para o atingimento da meta proposta.  

 

META 8. Profissionalizar 600 presos no sistema prisional, 

até 2018. * Meta prevista no Plano do Governo 2015-2018, 

pag. 27  

 

Em 2016, 70 internas foram atendidas pelo Projeto Florescer e 110 outros presos 

cursaram o Ensino Técnico por meio do PRONATEC. Em 2017, foram ofertadas 210 vagas 

em cursos profissionalizantes decorrentes de parceria entre a SEIDH e o Departamento 

Penitenciário/DEPEN, todavia, apenas 100 presos foram profissionalizados, atingindo 46,6% 

da meta. Para 2018 estava prevista a oferta 400 vagas de ensino profissional por meio do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) para execução do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no sistema 

prisional, entretanto, tendo em vista a assinatura do termo Adesão do programa, com vistas 

a ofertar Cursos de Formação Inicial, a ação foi reprogramada para 2019, com matricula 

prevista para 180 estudantes. Assim sendo, não houve em 2018 cursos voltados para 

profissionalização de presos. 

 

META 09: Assegurar o acesso de 100% dos adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas à Educação 

Básica, garantindo a permanência e o sucesso, até 2018. 

 

Em 2018, 176 alunos atendidos no Centro de Atendimento ao Menor - CENAM, e 

Unidade de Internação Feminina - UNIFEM tiveram aceso à educação Básica. A Fundação 

Renascer do Estado de Sergipe, cuja responsabilidade é realizar a matricula, disponibilizar 

o espaço físico e garantir a segurança, atendeu a 100% dos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas. O Programa Acolher, que tem como objetivo promover 

eficazmente o acolhimento e o acompanhamento à Medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC e aos egressos do Sistema Socioeducativo, visando o 

acompanhamento da determinação Judicial, tem contribuindo para a não reincidência 

infracional, promovendo uma cultura de solidariedade e da não-violência, realizando ações 

com os responsáveis pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas –VEMPA, 

Coordenadoria dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 

Diretores e Coordenadores das escolas com maior número de encaminhados para 
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cumprimento de penas alternativas e com as equipes dos Centros de Referência 

Especializado da Assistência Social - CREAS. 

 

META 10: Ofertar 2.000 vagas no PROJOVEM Campo a 

agricultores familiares na faixa etária de 18 a 29 anos, 

residentes no campo, até 2018. 

 

O PROJOVEM Campo é um Programa do Governo Federal que o Estado de 

Sergipe fez adesão e tem como objetivo elevar a escolaridade de jovens agricultores 

familiares, com idade entre 18 a 29 anos, em EJA (Educação de Jovens e Adultos) de nível 

fundamental, vinculada ao trabalho no campo e à qualificação profissional inicial em 

Produção Rural Familiar, promovendo a permanência e a aprendizagem dos estudantes em 

suas comunidades, bem como apoiar a formação continuada dos educadores, visando 

fortalecer o desenvolvimento sustentável nas comunidades camponesas. Em 2015 foram 

ofertadas 1000 vagas, mas apenas 510 jovens, com idade entre 18 a 29 anos, foram 

matriculados e deram continuidades aos estudos.  

O programa tem duração de 24 meses, e entre o período de 2015 e 2017, do 

número de jovens matriculados, apenas 409 concluíram o curso. Nesse contexto, o 

Programa foi desenvolvido em 13 escolas da rede estadual, no total de 20 turmas, sendo 10 

turmas às noites de segunda a sexta e 10 turmas nos finais de semana distribuídas em 12 

municípios, proporcionando formação aos educandos, considerando o trabalho como 

produção de existência humana na relação com a natureza. Os recursos financeiros 

utilizados no PROJOVEM Campo, oriundos da União, foram da ordem de R$ 1.800.000,00 

e, em contrapartida, o Governo do Estado investiu R$ 1.800.000,00. 

Na prática, a proposta do PROJOVEM Campo é desenvolvida em dois tempos, 

utilizando a metodologia da alternância: Práticas Pedagógicas no Tempo Escola e Práticas 

Pedagógicas no Tempo Comunidade, ambas presam pela articulação dos eixos temáticos 

com as áreas de conhecimento de modo interdisciplinar.  Entre o período de implementação 

do programa, foi realizada Formação Continuada, encontros mensais, com carga horária 

total de 360 horas, distribuídas em encontros de 16 horas com vistas ao fortalecimento da 

prática pedagógica dos professores. Em 2018 não houve oferta do programa, tendo 

finalizado suas atividades em 2017. 
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META 11: Ofertar 4.000 vagas no PROJOVEM Urbano para 

a população entre 18 e 29 anos, até 2018. 

 

O PROJOVEM Urbano visa a reinserção de jovens de 18 a 29 anos no processo de 

escolarização. O programa tem duração de 18 meses, e viabiliza a conclusão do ensino 

fundamental e a qualificação profissional, além de atividades de participação cidadã. É 

resultado de parceria entre os Governos Federal e Estadual.  

Em 2015 foram ofertadas 2.000 vagas, sendo matriculados 1.400 alunos, desses, 

700 jovens receberam certificação do ensino fundamental, 318 foram reprovados e 382 

abandonaram o curso.  As turmas iniciadas tiveram terminalidade em dezembro de 2016, 

nesta etapa participaram 14 municípios, permanecendo contratados 65 educadores, 8 

merendeiras e 18 acolhedores que atuam em salas dotadas de recursos recreativos para 

atendimento dos filhos dos cursistas que necessitem dessa atenção. Para a execução desse 

módulo foram destinados pelo FNDE/MEC, R$ 422.567,19 (quatrocentos e vinte e dois mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos). 

Entre o período de 2017/2018 a SECADI/MEC lançou uma Edição Especial com 

base na Resolução Nº 11/2017/MEC, disponibilizando apenas os recursos remanescentes 

da edição anterior, sendo suficiente apenas para a oferta de 200 vagas, para o município de 

Itabaiana. Contudo, a execução não foi realizada pelo fato de não haver matrícula no tempo 

estipulado pelo SECADI/MEC, apesar de termos realizado busca ativa, divulgação em feira 

livre, nas escolas, postos de saúde e nos bairros, panfletagem, divulgação nas rádios locais 

e em carro de som, apoio da prefeitura por meio das secretarias de Inclusão Social e 

Educação, além de ofertar vagas para os municípios circunvizinhos. Acredita-se que um 

fator determinante para a pouca procura do curso foi que este ano não foi disponibilizada a 

bolsa de estudos para o aluno. 
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COMPROMISSO 2: Atender prioritariamente ao Ensino Médio, através do 

Sistema de Ensino Estadual, e ao Ensino Fundamental, através do regime de 

colaboração com os municípios. 

 

META 01: Atender 100% da população de 6 a 14 anos no 

Ensino Fundamental de 9 anos, em parceria com os 

municípios, até 2016. 

 

O relatório do 2º ciclo de Monitoramento do Plano Nacional de Educação – PEE 

2014-2024, ressalta, com base nos dados da PNAD-c, que existe uma tendência 

nacional de universalização do atendimento escolar de crianças e adolescentes de 6 a 

14 anos. Em Sergipe essa tendência é confirmada, o que podemos perceber a partir da 

tabela abaixo, que ilustra o percentual da população de 6 a 14 anos que frequentava o 

ensino fundamental – 2014-2017. 

 
População de 6 a 14 anos que frequentava o ensino fundamental – 2014-2017. 

Taxa de frequência líquida 

Grupos de idade 2014* 2015 2016 2017 2018*** 

6 a 14 anos 97,4%  96,8% 97,8% 98,5%  
Fonte: Pnad-c/IBGE 
*Marco zero PES/SEED 
***Dados não divulgados 
 

No que diz respeito ao acesso no ensino fundamental da população de 6 a 14 

anos de idade, podemos perceber o progresso no que concerne ao atendimento. O 

desafio se traduz na garantia da permanência e do sucesso escolar.  

Isso porque, mesmo diante da universalização, temos ainda baixos índices de 

aprendizagem, como mostra as avaliações externas do SAEB, e altos índices de 

distorção idade série, o que interfere seriamente na permanência e sucesso dos alunos, 

como ilustram as tabelas abaixo. 

Taxa de Distorção Idade-Série, anos iniciais e finais – Ensino Fundamental Rede Estadual – 
2014-2017 

% 2014 2015 2016 2017 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

BRASIL 11,1 25,8 10,6 25,4 10,2 25,4 9,8 24,9 

NORDESTE 28,5 42,6 28,1 42,7 26,9 42,7 25,8 41,9 

SERGIPE 27,3 50,9 26,6 51,9 26,4 52,6 26,2 51,7 

Fonte: Inep 

Essa realidade, se agrava quando olhamos para cada ano/série do ensino 

fundamental. Os 3 últimos anos desse nível de ensino mostram altos índices de 
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distorção idade-série, índices que “caminham” para os anos seguintes, ainda mais altos 

a exemplo do 6º, 7º e 8º anos. 

 
Taxa de Distorção Idade-Série, por ano/série – Ensino Fundamental Rede Estadual – 2014-2017. 

ANO 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2014 5,9 9,1 28,5 37 38,5 57,1 52 48,1 44,5 

2015 6,1 8 27,8 35,1 38,7 54,9 54,8 49,7 47,1 

2016 5,9 9,5 28,0 35,4 36,3 56,5 53,0 52,1 47,4 

2017 6,4 9,0 27,5 36,3 35,9 52,7 53,2 50,7 49,6 

Fonte: Inep 

 

O desafio que se coloca para os próximos 7 anos, considerando o Plano 

Estadual de Educação/PEE, e para os próximos 4 anos tendo em vista o Planejamento 

Estratégico da SEED/PES é, principalmente, avançar nos níveis de aprendizagem e 

reduzir os altos índices de distorção idade série. Vale ressaltar que esses desafios se 

intensificam quando olhamos para as especificidades da Educação de Jovens e Adultos 

e da Educação do Campo. 

META 02: Ampliar para 65% a Taxa de Conclusão do 

Ensino Fundamental em Sergipe, atuando em colaboração 

com os Municípios, até 2018. 

 

No que concerne à conclusão na idade recomendada (16 anos), a meta era 

ampliar a taxa de conclusão do Ensino Fundamental para 65% até 2018, contudo, em 

2017, Sergipe alcançou a taxa de 55%.  Teríamos, então, para 2018, o desafio de 

crescer 10 pontos percentuais. Entretanto, entre o período de 2014-2017, a variação de 

crescimento foi de 2.8 pontos percentuais. Assim, é bastante improvável que a meta 

proposta para o quadriênio 2015-2018 seja atingida. 

Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído- 2014-
2017. 

Taxa de Conclusão do Ensino Fundamental  

Grupos de idade 2014* 2015 2016 2017 2018*** 

6 a 14 anos 52,2%  55,8% 58,3% 55,0% - 
Fonte: Pnad-c/IBGE 
*Marco zero do PES/SEED 
***Dados ainda não divulgados 

 

Em Sergipe, o Plano Estadual de Educação-PEE 2015-2025, propõe em sua 

Meta 2, que no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes do Ensino 

Fundamental concluam essa etapa na idade recomendada até 2020 e pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos estudantes, até o último ano de vigência deste Plano 
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Estadual de Educação (PEE). Nessa perspectiva, estamos aquém do previsto para 

2020, isso porque precisaríamos crescer em 2 anos, 20 pontos percentuais. É importante 

salientar que esses dados não se alteram se não houver uma ação conjunta entre os 

diferentes atores do processo educacional, e uma articulação efetiva entre o estado e 

os municípios sergipanos, de modo a garantir, além da universalização do acesso, a 

conclusão dos estudos em idade recomendada.  

Nesse contexto, é necessário desenvolver ações voltadas para busca ativa de 

crianças e adolescentes fora da escola, para o efetivo acompanhamento pedagógico 

com foco na correção do fluxo escolar, a correção da distorção idade-série, a 

implementação efetiva do currículo sergipano, a implementação de uma política de 

formação continuada de professores e profissionais de educação que, dentre outros 

aspectos, contemple as especificidades da educação de Jovens e Adultos, da Educação 

do Campo e da Educação Especial e, por último, mas não menos importante, a 

implementação de uma sistemática de avaliação do processo de ensino aprendizagem. 

Tudo isso, alinhado a uma política educacional para além de uma política de 

Governo, mas principalmente, enquanto política de Estado, unindo esforços para que 

nossos alunos iniciem, aprendam e concluam, com qualidade, os estudos.  

 

META 03: Atender 100% da população de 15 a 17 anos, 

inclusive no campo, e de forma especial, nos 14 

municípios do Baixo São Francisco, até 2016. 

 

A Taxa de Escolarização Bruta é a razão entre o número total de matrículas e a 

população correspondente na faixa etária prevista (15 a 17 anos) para o curso na etapa 

de ensino. Em Sergipe, segundo dados da PNAD-c, em 2016 e 2017 a população total 

de 15 a 17 anos era de, respectivamente, 127 mil pessoas e 130 mil pessoas. A taxa de 

escolarização das pessoas de 15 a 17 anos, em 2017, foi 88,6% (115 mil estudantes), 

em 2016 a taxa foi de 86,3% (109 mil estudantes). Essa quantidade de estudantes, na 

faixa etária em questão, reduz quando a variável aborda apenas a Rede Pública, nesse 

sentido, em 2016 a taxa de escolarização foi 71,6% (91 mil estudantes) e em 2017, 

70,7% (92 mil estudantes). 

 

Taxa de Escolarização (ou matricula) bruta do Ensino Médio - Sergipe 2014-2018 

Escolarização 2014* 2015 2016 2017 2018*** 

BRUTA 83,5 83% 86,3% 88,6 - 
Fonte: Dired/Inep 
*Marco zero PES/SEED 
***Dados não divulgados 
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Vale ressaltar, que a taxa de escolarização de Sergipe, em 2017, foi superior a 

taxa do Brasil, 87,2% e a da Região Nordeste, 86,1%. Contudo, embora com esse 

resultado, temos ainda, considerando o dado de 2017, 15 mil pessoas de 15 a 17 anos, 

fora da escola. Para atender a essa meta do PES/SEED que é alinhada à Meta 3 do 

Plano Estadual de Educação-PEE, que prevê a universalização, do atendimento da 

população de 15 a 17 anos, em 2016, teríamos que imprimir um esforço de modo a 

crescer, em média, 11,4 pontos percentuais, ainda que cientes de que a nossa média 

de crescimento, em 4 anos, foi em média 5,1 pontos percentuais.  

Ações, como as propostas nas estratégias na Meta 3 do PEE são fundamentais 

para mudar esse quadro. Dentre as quais , destacamos: a busca ativa da população de 

15 a 17 anos fora da escola, em parceria com outros órgãos (ação intersetorial); o 

acompanhamento efetivo da frequência, da permanência e do aproveitamento escolar 

dos jovens no ensino médio beneficiados pelo programa bolsa família; a implementação 

de ações especificas para as escolas do campo (incluindo indígenas e quilombolas); a 

ampliação da oferta de Ensino Médio para todos os turnos; e a implementação de formas 

alternativas de ofertar do ensino médio (a exemplo do Ensino Médio Integral e Médio 

Integrado a Educação Profissional), com garantida da qualidade. A ideia é estimular e 

orientar os jovens, e nesse contexto, quando não encontram essas orientações e 

estímulo em casa, a escola assume um papel fundamental. O professor então, para 

assumir esse papel, dentre outros, precisa ser qualificado, e ter boas condições 

pedagógicas de trabalho, além de ser melhor remunerado. Tudo isso, enquanto pilar de 

valorização profissional.  

 

META 04: Elevar a taxa líquida de matrícula do Ensino 

Médio para 62,2%, até 2018. 

 
A Taxa de Escolarização Líquida (ou taxa de matrícula) representa a razão entre 

o número de matrículas de alunos com idade prevista (15 a 17 anos) para estar cursando 

determinada etapa /Nível de ensino (Ensino Médio) e a população total na mesma faixa 

etária.  

A ideia central da meta é destacar que a situação ideal para grupo etário de 15 

a 17 anos, é estar cursando o Ensino Médio, ou seja, a meta retrata a adequação 

Idade/série escolar. Em Sergipe, apenas 54,3% da população de 15 a 17 anos estão 

cursando o ensino médio e, apesar de ter crescido em relação a 2016, onde esse índice 

foi de 53%, o cenário ainda é bastante desafiador.   
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Taxa de Escolarização (ou matricula) líquida do Ensino Médio - Sergipe 2014-2018 

Escolarização  2014* 2015 2016 2017 2018*** 

LÍQUIDA 49,9%  52,8% 53,0% 54,3 - 
Fonte: Dired/Inep 
*Marco zero PES/SEED 
***Dados não divulgados 

 
Com relação à Meta do PES 2015-2018 apresentamos um déficit de 7,9% e 

esse percentual aumenta quando alinhamos esse indicador com a Meta 3 do Plano 

Estadual de Educação-PEE 2015-2025, que propõe elevar a taxa líquida de matrícula 

para 85%. Vale ressaltar que a nossa média de crescimento entre 2014-2017 foi de 4,4 

pontos percentuais, e precisaríamos de um esforço de 30 pontos percentuais para 

alcançarmos a meta do PEE. 

A questão que se coloca é: Quais seriam as ações prioritárias para revertermos 

tal situação? Sabemos, contudo, que o problema que se apresenta no Ensino Médio, 

referente a esse indicador, nasce no Ensino Fundamental, onde produzimos um número 

alto de alunos com distorção idade-série e, mesmo no ensino médio, esses números 

continuam crescendo. Os índices de abandono escolar e de reprovação criam, ao longo 

dos anos, um exército de alunos com idade inadequada à série. Nesse contexto, Sergipe 

apresenta índices acima da região nordeste e do país, como mostra a tabela abaixo. 

 
Taxa de Distorção Idade-Série, Brasil, Nordeste e Estado - Ensino Médio 2014-
2018. 

% 
2014* 2015 2016 2017 2018** 

E. Médio E. Médio E. Médio E. Médio E. Médio 

BRASIL 35,1 30,6 31,2 31,5 - 

NORDESTE 41,9 40,3 39,8 39,7 
- 

SERGIPE 50,3 49,7 49,8 50,5 - 

Fonte: Inep 
*Marco zero PES/SEED 
** Dados não divulgados 
 

A 1ª série do Ensino Médio, retrata bem a “herança” histórica do Ensino 

Fundamental, na medida em que mostra que mais de 50% dos alunos, apresentam 

distorção idade-série, como ilustra a tabela abaixo. Dado que interfere, não apenas 

indicador de escolarização (ou matricula) líquida, mas também no indicador de 

conclusão do Ensino Médio na idade prevista, isto é, antes dos 19 anos. 

 

Taxa de Distorção Idade-Série, por série do Ensino Médio 2014-2018. 
 

ANO Taxa de Distorção Idade-Série - Ensino Médio 

Total Médio  1ª Série  2ª Série  3ª Série 

2014* 50,3 53,5 49,4 45,6 

2015 49,7 53,7 48,2 44,2 

2016 49,8 55,1 48,1 42,5 

2017 50,5 55,9 49,1 42,7 
Fonte: Inep 
*Marco zero PES/SEED 
** Dados Não Publicado 
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META 05: Implantar o Programa Ensino Médio Integral, em 

38 (23%) unidades escolares que ofertam esse nível de 

ensino, incluindo escolas do campo, até 2018. 

 
O objetivo é estabelecer políticas públicas de Educação em Tempo Integral, 

ampliando, desta forma, a jornada escolar. Em 2017 a abrangência da ação era de 17 

escolas funcionando na modalidade Ensino Médio Integral, atendendo a 2838 alunos. 

Em 2018, mais 25 escolas implementaram o EMI, atendendo a 6.696 alunos. Hoje 

temos 42 escolas com EMI. Para o processo de implementação do programa, 710 

pessoas receberam formação para atuar com o EMI, entre professores e equipe gestora 

das escolas. O investimento entre o período de 2017 e 2018 foi da ordem de R$ 

88.767.262,68. Desse valor R$ 7.244.174,41 foram recursos estaduais e R$ 

16.523.088,27 recursos Federal.  

O processo de desenvolvimento do programa envolve a realização de formação 

para coordenadores pedagógicos, gestores e professores. Em 2018 foi desenvolvida a 

formação de Nivelamento com os coordenadores pedagógicos e distribuídas sequências 

didáticas para aplicação das atividades pedagógicas em duas fases. A segunda etapa 

de Sequências Didáticas foi distribuída em outubro e estão em fase de aplicação, com 

previsão para término em dezembro. Nesse período foram realizadas ao todo 10 

formações, e estão previstas ainda mais duas formações para novembro (Nivelamento 

II) e dezembro (Educa+café). O ProEMI também prevê a realização de 4 ciclos de 

acompanhamento formativo nas escolas a cada ano letivo. Em 2018, o 1° Ciclo ocorreu 

entre 9 e 27 de julho e o 2° Ciclo entre 17 de setembro e 5 de outubro, o 3° Ciclo de 

acompanhamento, no período de 05 a 23de novembro. A realização do 4° ciclo está 

prevista para realizar-se entre os dias 7 e 18 de janeiro de 2019. 

Está prevista a construção de um instrumento de avaliação anual, que não foi 

elaborado levando em consideração o nível de maturidade do programa com inclusão 

de grande número de escolas no ano corrente. Foram realizadas 10 formações (01 por 

Diretoria) de alinhamento das ações do ProEMI envolvendo os gestores e articuladores 

do programa. Realizamos monitoramento e emissão de relatório das 40 escolas do 

ProEMI. Não houve ainda um momento de análise longitudinal dos modelos pedagógico 

e de gestão na rede de escolas EMTI.  

O Ensino Médio Integral é desenvolvido em Parceria com a Fundação Lemann, 

Instituto Sonho Grande e Ministério da Educação. Várias ações importantes estão 

planejadas para execução em 2019, com vistas a garantia da qualidade da educação no 
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Ensino Médio, a exemplo da proposta de atualização da organização e funcionamento 

do programa no Estado; a construção das Diretrizes da Política Pública de Ensino Médio 

Integral, dentre outras. 

 

META 06: Ampliar para 80% a taxa de participação dos 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio no Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM, até 2018. 

 

O Departamento de Educação-DED, através do Serviço de Ensino Médio-

SEMED, realiza o acompanhamento das inscrições do Enem anualmente. Esse trabalho 

é feito por meio de planilha para acompanhamento e posterior inserção dos dados de 

inscrição dos alunos no Sistema Integrado Administrativo Educacional – SIAE/SEED.  

Em 2016, de acordo com informações dessa planilha, atingimos 59% da 

matrícula da 3ª série do ensino médio, no ENEM. Em 2017, atingimos a meta proposta 

para o período, alcançando a média de 70% dos alunos matriculados na 3ª série ensino 

médio inscritos no ENEM. Em 2018 a meta proposta era de ampliar para 80% a 

participação dos alunos no ENEM, entretanto atingimos a média de 62%, resultado a 

abaixo da média alcançada em 2017. 

Matricula da 3ª série do Ensino Médio X Inscritos no ENEM 2018, por Diretoria Regional de 
Educação 

 
Em 2018, várias ações foram desenvolvidas, com o intuito de melhorar o 

desempenho dos alunos no ENEM e ampliar a taxa de participação no exame. Dentre 

essas destacamos as ações do Programa PREUNI:  
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 Assistência às escolas de ensino médio por meio de palestras com estudantes, 

abordando a temática ENEM: Oportunidades e Possibilidades. A ampliação da 

articulação com as escolas de ensino médio ocorreu em parceria com os técnicos das 

diretorias de educação e por meio de reuniões com gestores escolares; 

 Organização de apostilas especificas para as ações pedagógicas realizadas aos 

finais de semana, em parceria com as escolas de ensino médio: Aulões Regionais, 

Revisões Interdisciplinares, Treinando com Pesos, Semana Revisa ENEM, Aulões de 

Matemática Básica e Atualidades, feira do Vestibular da Universidade Tiradentes/UNIT 

– FEIVEST e Revisão Final. É valido ressaltar que durante as reuniões com gestores de 

ensino médio foram disponibilizadas apostilas impressas para todas as escolas. 

 Realização de 09 Aulões Interdisciplinares Regionais, com atividades aos sábados, 

contemplando os municípios jurisdicionados à cada Diretoria Regional de Educação, 

realizadas nos municípios de: Estância, Lagarto, Itabaiana, Maruim, N. Senhora das 

Dores, Neópolis, Itabi, Nossa Senhora do Socorro e Canindé do São Francisco. A ação 

envolveu cerca de 6000 estudantes do Programa Pré-Universitário/PREUNI/DASE e do 

Ensino Médio da rede estadual; 

 Realização de 06 Revisões Interdisciplinares em Aracaju, com o objetivo de reforçar 

as principais abordagens e conteúdo mais presentes nas últimas provas do ENEM, a 

partir dos Cadernos Didáticos do PREUNI/DASE/SEED que revisam os conteúdos 

abordados ao longo do ensino médio. Essa ação atendeu cerca de 5000 estudantes; 

 A realização, em Aracaju, de 04 “Treinando com Pesos” que atendeu cerca de 

2000 estudantes, tendo em vista a Universidade Federal de Sergipe – UFS ter voltado a 

utilizar pesos em seu processo seletivo, via Sistema de Seleção Unificada – SISU, e 

também para reforçar as aprendizagens das áreas com maior peso para o curso 

pretendido pelos estudantes. 

 Realização de Oficinas de Redação com atendimento individualizado e devolutiva 

do desempenho possibilitando o redimensionamento do processo de escrita na 

produção de texto argumentativo/dissertativo. Foram atendidos cerca de 3500 

estudantes considerando os diferentes polos. 

 Realização do SIMULA ENEM que contemplou 10029 estudantes matriculados no 

PREUNI/SEED, na 3ª série do Ensino Médio ou em qualquer Etapa da Educação de 

Jovens e Adultos – EJAEM. Esta ação contou com a forte parceria das Diretorias de 

Educação/DREs.  As provas foram realizadas nos 75 municípios sergipanos, com apoio 

de técnicos, gestores e professores. O gráfico abaixo mostra a evolução dos inscritos no 

evento. 
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Evolução dos Inscritos no SIMULA ENEM 2016-2018 

 

 Simulado ENEM Online, que atendeu a 1117 estudantes e durante a realização da 

Feira do Vestibular da Universidade Tiradentes; 

 Realização, pelo PREUNI/DASE, do simulado presencial para 240 estudantes; 

 Revisão Final ENEM 2018, realizada nos dias 2 e 9 de novembro, na Arena Batistão 

em Aracaju, atendendo a mais de 6000 estudantes por dia (02 dias). A ação envolveu 

dinamismo, inovação e metodologias diferenciadas para atrair a atenção dos estudantes 

e promover aprendizagens. 

 

Ressaltamos a importância de todas as ações desenvolvidas, sobretudo 

destacamos o impacto positivo de cada uma delas no desenvolvimento dos alunos. 

Entretanto, há que se pensar em uma ação especifica para garantir a participação de 

todos os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, no ENEM, conforme propõe a 
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estratégia 3.7, da Meta 3, do Plano Estadual de Educação (PEE): promover e assegurar 

as condições materiais e pedagógicas para que todos os estudantes da rede pública 

estadual participem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

META 07: Implantar Programa de Intercâmbio Escolar 

Internacional, beneficiando, anualmente, 100 alunos do 

Ensino Médio da rede estadual, até 2018. 

 

O Programa de Intercâmbio Escolar tem como objetivo proporcionar aos 

estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino a possibilidade de 

aprender um novo idioma, através da convivência em um país de língua estrangeira 

moderno, a exemplo de inglês e espanhol, oportunizando o acesso a novas culturas e 

saberes, por meio do domínio de um novo idioma, propiciando a melhoria de 

oportunidades no desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes, do 

seu currículo escolar, para além de sua valorização quando de sua inserção no mercado 

de trabalho. A meta não foi atingida, tendo em vista, que o Projeto de Lei, que daria base 

para implantação e implementação do programa, foi encaminhado para a Assembleia 

Legislativa e está aguardando aprovação daquela casa. 

 

META 08: Ampliar para 5.900 (20%) o número de vagas do 

Programa Pré-Universitário, até 2018. 

 

A SEED, por meio do Programa Pré-Universitário/PREUNI, oferece ao 

estudante regularmente matriculado e aos egressos do ensino médio da rede 

pública, um curso preparatório que lhes assegure o bom desempenho no Exame 

Nacional de Ensino Médio – ENEM e em outros vestibulares, a fim de alcançar o 

acesso ao ensino superior. 

No quadriênio 2015-2018, várias ações foram desenvolvidas para garantir 

ao estudante da rede e para os egressos do Ensino Médio, o preparo para o Enem, 

conforme mostra o quadro abaixo. 
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Quadro de atendimento do PREUNI, principais ações desenvolvidas e número de alunos 
aprovados. 

Atendimento 
2015-2018 

Polos 
/Municípios 

Ações pedagógicas/administrativas 
Número de 

alunos 
aprovados 

2015 5.100 

38 polos 
distribuídos 

em 25 
municípios  

 Distribuição de 20.000 Cadernos Didáticos;  

 Realização de 02 simulados preparatórios para o 
ENEM voltados para os alunos do Curso Pré-
Universitário e 01 Simulado para mais de 16 mil 
alunos do ensino médio de todas as escolas da 
rede pública estadual; 

 Realização de 14 Revisões Interdisciplinares, 
que aconteceram em Aracaju, Itabaiana, Estância, 
Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Carmópolis; 

 Oficinas de Matemática Básica e de Redação em 
Aracaju. A primeira, com 12 encontros e a 
segunda, com 15 encontros;  

 Criação de mais 03 Polos: 01 na cidade de Poço 
Verde, com 70 matrículas efetivadas; 01 na cidade 
de Salgado, com 120 alunos matriculados;  

 Criação do polo da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão - SEPLAG, com oferta de 150 
vagas destinadas aos servidores públicos 
estaduais; 

 Em parceria com a SEJUC, realizou a revisão 
Intensiva nos presídios de Tobias Barreto e Nossa 
Senhora do Socorro, oferecendo material e aulas 
em regime intensivo para 167 detentos que 
fizeram o ENEM; 

 Revisão Final, no Ginásio de Esportes 
Constâncio Vieira, para cerca de 4.000 alunos; 

 transporte para o deslocamento dos alunos de 
suas residências no interior do estado para seus 
devidos locais de provas distribuídos em todo o 
estado. 

2.364 alunos do 

Programa Pré-
Universitário e 

do Ensino Médio 
da Rede Pública 

Estadual. 

2016 5.510  

44 polos 
distribuídos 
em 29 
municípios 

 12.000 inscritos no processo seletivo; 

 Acompanhamento técnico-pedagógico aos 
Polos do Programa; 

 23.200 Cadernos Didáticos distribuídos; 

 09 aulões interdisciplinares, realizados nos 
municípios sede das Diretorias Regionais 

 04 aulões de Matemática Básica e de 
Atualidades, em Aracaju 

 Oficinas de Redação com atendimento 
individualizado e devolutiva do desempenho para 
aproximadamente 3.000 alunos 

 02 simulados preparatórios para o ENEM, 
denominados SIMULA ENEM; 

 Revisão Final realizada em dois dias no Ginásio 
de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, que 
contou com a presença diária de 
aproximadamente 6.000 estudantes 

3.489 

alunos do 
Programa Pré-
Universitário e 

do Ensino Médio 
da Rede Pública 

Estadual. 

2017 5.510 

44 polos 
distribuídos 
em 29 
municípios 

 Realização de aulas diariamente, atendimento 
de todos os alunos; 

 Realização de 09 aulões; 

 Realização de 06 revisões; 

 Realização de 06 “treinando com pesos”; 

 22.085 cadernos pedagógicos distribuídos; 

 Oficinas de Redação com atendimento 
individualizado e devolutiva para 3.200 alunos; 

 Acolhimento aos estudantes da rede pública 
nos locais de provas do ENEM, envolvendo a 
participação voluntária de 600 profissionais 

da SEED;   

4.476 alunos do 

Programa Pré-
Universitário e 

do Ensino Médio 
da Rede Pública 

Estadual. 
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Quadro de atendimento do PREUNI, principais ações desenvolvidas e número de alunos 
aprovados. (Continuação) 

Atendimento 
2015-2018 

Polos 
/Municípios 

Ações pedagógicas/administrativas 
Número de 

alunos 
aprovados 

2018 5.800 

44 Polos 
distribuídos 
em 31 
municípios 

 13.360 inscritos no processo seletivo; 

 Revisões Regionais (Linguagens e Ciências 

Humanas) (Matemática e Ciências da Natureza). 
A média de público ficou entre 600 e 1200 
estudantes por ação. 

 Matemática Básica e Atualidades 

 Ação desenvolvida em Aracaju, média de 

Público: 500 estudantes por ação 

 Oficinas de Redação - Todos os sábados, 

durante a semana. Em 2018 iniciou-se a oferta da 
Oficina de Redação nas Revisões Regionais com  
Média de atendimento de 4500 estudantes no 

ano:  

 Simulados online – Foram realizados 02 

simulados online para todos os estudantes da 
rede estadual; 

 Simulados presencial – Provas com 90 

questões inéditas a cada dia, mais a prova de 
Redação. A ação envolveu estudantes da 3ª série 
do ensino Médio, do Programa pré-Universitário e 
da EJAEM. As provas foram realizadas nos 75 
municípios sergipanos. Público:  Média de 11000 
estudantes. 

Resultado em 
janeiro/2019 

Fonte: DASE, ASPLAN 

Vale destacar que o PREUNI, traz em sua proposta de trabalho uma 

metodologia inovadora, impressa na ação pedagógica dos professores e também no 

material utilizado. Nas aulas presenciais são oferecidos Cadernos Didáticos exclusivos 

do PREUNI/SEED que são organizados por professores da rede estadual de acordo com 

a Matriz Referencial do ENEM: Caderno Silvio Romero (Revisão da 1ª série do Ensino 

Médio); Caderno Fausto Cardoso (Revisão da 2ª série do Ensino Médio); Caderno 

Ofenísia Freire (Revisão da 3ª série do Ensino Médio) e Caderno Thétis Nunes que 

aborda conteúdos e temáticas de Redação. Para atender aos estudantes e professores 

do Programa foram reproduzidos 27.050 Cadernos Didáticos. Ainda no ano de 2018 

foram entregues 17 kits de Cadernos Didáticos para escolas de Ensino Médio de Tempo 

Integral, sendo 14 da Diretoria de Educação de Aracaju - DEA e 03 da Diretoria Regional 

de Educação - DRE 08, nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. 

Além dos Cadernos, o Programa ofereceu o fardamento escolar com o objetivo 

de contribuir para a organização, segurança nas escolas que sediaram os Polos e para 

a identificação do Programa. O uso não foi obrigatório, contudo, indicado para todos os 

estudantes do Programa. Em 2018 para complementar o fardamento foram adquiridas 

e distribuídas entre os estudantes 3.000 camisas do PREUNI/SEED. 
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Além disso, foram disponibilizados, nos dias da prova do ENEM, transporte para 

o deslocamento dos estudantes do interior do Estado para os 30 municípios que 

sediaram a aplicação de provas.  

 

Todas essas atividades pedagógicas, culminaram com a atividade de 

acolhimento aos estudantes nas datas da prova do ENEM, realizada todos os anos pela 

equipe da SEED. 
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COMPROMISSO 3: Melhorar a qualidade do ensino básico na rede estadual de 

ensino. 

 

META 1. Alcançar 5,0 pontos do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Anos 

iniciais do Ensino Fundamental, até 2019. *Meta prevista 

no Plano de Governo Pag.28 

 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/Ideb dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, é composto pelos resultados de desempenho dos estudantes ao 

final do 5º ano, aferidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica-Saeb/MEC, 

cruzados com as informações sobre aprovação escolar. 

Considerando os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB da rede estadual, ano-base 2015-2017, verifica-se uma melhoria desse 

indicador nos anos iniciais, o que se percebe pelo acréscimo, em 2015, de 0,2 décimos 

(4,3) em comparação a 2013 (4,1). Em 2017, o Estado alcançou a meta projetada e 

apresentou um crescimento de 0,4 décimos (4.7) em comparação a 2015 (4,3) conforme 

dados da tabela abaixo.  

 
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Anos Iniciais 2015-2017. 

ANOS 
INICIAIS  

Ideb Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Total  3.0 3.4 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

Estadual 3.0 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.7 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

Pública*  2.8 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.3 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

Privada 5.3 5.5 5.7 6.0 6.1 6.2 6.7 5.3 5.6 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 

*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal 

 
O aumento do indicador, deve-se à melhoria da proficiência em Língua 

Portuguesa e Matemática. Na escala SAEB, a proficiência em Língua Portuguesa é 

composta por 9 níveis. O Estado de Sergipe está posicionado no nível 3, que representa 

desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200. Considerando a evolução histórica 

de proficiência em Língua Portuguesa, Anos Iniciais, a rede apresentou crescimento em 

2017 (193.36) com relação a 2015 (184,62), onde podemos observar um acréscimo de 

8,7 pontos.  
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Ensino Fundamental Regular - Anos Iniciais  
Taxa de Aprovação, Prova Brasil, IDEB e Projeções – Sergipe - 2015 e 2017 

Rede 

Tx de 
aprovação 

2015 

Tx de 
aprovação 

2017 

Nota Prova Brasil/SAEB - 2015 Nota Prova Brasil/SAEB - 2017 

IDEB 
2015 

(N x P) 

IDEB 
2017 

(N x P) 

Projeções 

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) 

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) Indicador de 

Rendimento 
(P) 

Indicador de 
Rendimento 

(P) 
2015 2017 2019 2021 

Total 0,87 0,88 204,43 191,89 5,36 208,79 199,17 5,57 4,6 4,9 4,4 4,7 5,0 5,3 

Pública 0,83 0,85 195,20 180,13 4,97 195,79 185,89 5,08 4,1 4,3 4,2 4,5 4,8 5,1 

Privada 0,98 0,99 228,78 222,93 6,39 240,55 231,61 6,77 6,2 6,7 6,5 6,7 6,9 7,1 

Estadual 0,85 0,89 198,13 184,62 5,11 202,87 193,36 5,36 4,3 4,7 4,4 4,7 5,0 5,3 

Fonte: INEP/SEED/DED/NEPAC. 

Em Matemática a escala de proficiência do SAEB é composta por 10 níveis. O 

Estado de Sergipe está posicionado no nível 4, que representa desempenho maior ou 

igual a 200 e menor que 225. Considerando a evolução histórica de proficiência em 

Matemática, anos iniciais, houve crescimento na média de proficiência em Matemática 

com resultado em 2015 - 198,13 e em 2017 - 202,87. Assim, observa-se um acréscimo 

de 4,7 pontos percentuais. Evoluiu do nível 3 para o nível 4. Em relação ao Fluxo, a rede 

estadual de Sergipe aumentou sua taxa de aprovação, saindo de 85% em 2015 e 

atingindo 89% em 2017. Todavia, mesmo crescendo, a rede permaneceu no nível 3 em 

Língua portuguesa e nível 4 em Matemática, resultados que precisam melhorar 

considerando as competências que os alunos devem, em sua maioria, desenvolver. Em 

língua portuguesa 58,9% dos alunos estão entre o nível_0 e o nível_3. Entre o 

aprendizado básico e adequado, respectivamente, 37% e 4,09% dos alunos ficaram 

posicionados nesses níveis.  

 
Percentual de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental Rede Estadual, por nível da escala de 
proficiência de língua portuguesa 2017 
 

MEDIA_5 
LP 

58,9% 37% 4,09% 

nivel_0 nivel_1 nivel_2 nivel_3 nivel_4 nivel_5 nivel_6 nivel_7 nivel_8 nivel_9 

192,43 4,97 12,36 20,04 21,54 18,48 12,15 6,38 2,8 0,99 0,3 

Fonte: Inep/SEED/ASPLAN/SEPIN 

 Em matemática, 50,2% dos alunos estão entre o nível _0 e o nível _3, 

apresentando assim níveis de aprendizado (proficiência) baixo. Entre o nível_4 e o 

nível_6, temos 46,1% dos alunos e apenas 3.68% entre o nível_7 e o nível_10, que 

seriam níveis mais altos de proficiência, conforme tabela abaixo. 

 
Percentual de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental Rede Estadual, por nível da escala de 
proficiência Matemática 2017 

MEDIA_5 
MT 

50,2% 46,1% 3,68% 

nivel_0 nivel_1 nivel_2 nivel_3 nivel_4 nivel_5 nivel_6 nivel_7 nivel_8 nivel_9 nivel_10 

202,12 1,51 6,67 17,56 24,45 22,25 15,6 8,28 2,58 0,94 0,16 0 

Fonte: Inep/SEED/ASPLAN/SEPIN 
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META 2. Alcançar 4,6 pontos do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Anos Finais 

do Ensino Fundamental, até 2019. *Meta prevista no Plano 

de Governo Pag.28  

 

O Ideb dos Anos Finais do Ensino Fundamental, é composto pelos resultados 

de desempenho (proficiência) dos estudantes ao final do 9º ano, aferidos pelo Sistema 

de Avaliação da Educação Básica-Saeb, cruzados com as informações do fluxo escolar 

(rendimento/aprovação). 

Em 2015, a rede estadual teve um resultado de 2.9 no indicador, não atingindo 

a meta projetada de 4.1, apresentando assim, um déficit de 1.2 pontos percentuais. 

Considerando os resultados de 2017, observa-se um avanço de 0.6 décimos em relação 

aos resultados de 2015. Entretanto, a rede não alcançou a meta projeta para o período, 

que foi de 4.4 e, nesse sentido, observou-se um déficit de 0.9 décimos, apresentando 

assim, um índice de 3.5, conforme mostra a tabela abaixo. 

 
Ensino Fundamental Regular - Anos Finais 
Taxa de Aprovação, Prova Brasil, IDEB e Projeções – Sergipe - 2015 e 2017 

Rede 

Tx de 
aprovação 

2015 

Tx de 
aprovação 

2017 

Nota Prova Brasil/SAEB - 2015 Nota Prova Brasil/SAEB - 2017 

IDEB  
2015 

(N x P) 

IDEB 
2017 

(N x P) 

Projeção /Meta/IDEB  

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) 

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) 

Indicador 
de 

Rendimento  
(P) 

Indicador de 
Rendimento 

(P) 
2015 2017 2019 2021 

Total 0,71 0,76 250,52 246,02 4,94 253,57 254,19 5,13 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 5,1 

Pública  0,66 0,71 241,27 237,11 4,64 241,73 243,68 4,76 3,1 3,4 4,0 4,2 4,5 4,8 

Privada 0,93 0,94 277,92 272,42 5,84 285,37 282,42 6,13 5,4 5,8 6,7 6,9 7,1 7,3 

Estadual 0,63 0,72 241,92 238,14 4,67 243,55 245,20 4,81 2,9 3,5 4,1 4,4 4,6 4,9 

Fonte: INEP/SEED/DED/NEPAC. 

 
A escala SAEB de proficiência em Língua Portuguesa, para os anos finais, é 

composta por 8 níveis. O Estado de Sergipe, em 2017, está posicionado no nível 2 que 

representa desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250. Considerando a 

evolução histórica de proficiência em Língua Portuguesa, anos finais, houve crescimento 

na média, quando relacionado a 2015, que obtivemos média de 238,14 enquanto em 

2017, a média de 245,2. Observa-se assim, um crescimento de 7,06 pontos na escala 

SAEB.  

É importante destacarmos que para avançarmos nos resultados do indicador, é 

necessário que tenhamos aprendizado efetivo em língua portuguesa e matemática 

(áreas analisadas no SAEB) e a melhoria do fluxo escolar. Apenas com o crescimento, 

de forma alinhada, dessas duas variáveis poderemos ter bons resultados no Ideb.  
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Vale ressaltar dados referentes ao percentual de alunos em cada nível de 

proficiência. Os dados retratam que 53.81% dos alunos do 9º ano estão entre o níveil_0 

e o nível_3, o que denota baixo nível de proficiência. Enquanto apenas 0,76% dos alunos 

estão no nível_7, o nível adequado para essa etapa de ensino. 

 
Percentual de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Rede Estadual, por nível da escala de 
proficiência em Língua Portuguesa em 2017 

 
Na escala SAEB, a proficiência em Matemática é composta por 9 níveis. O 

Estado de Sergipe está posicionado no nível 2 que representa desempenho maior ou 

igual a 225 e menor que 250. Considerando a evolução histórica de proficiência em 

Matemática, anos finais, houve crescimento na média de proficiência em Matemática, 

com resultado em 2015 (241.92) e em 2017 (243.55). Contudo, mesmo com o 

crescimento de 1,63 na escala, a rede estadual permanece no nível 2.  

 
META 3: Alcançar 4,4 pontos do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Ensino 

Médio, até 2019. *Meta prevista no Plano de Governo 

Pag.28  

 

Em 2017, o Ideb do ensino médio na rede estadual cresceu 0,5 décimos, em 

relação a 2015 (2.6) e, embora tenhamos alcançado um resultado de 3.1, ainda 

assim a nossa rede não atingiu a meta projetada de 4.2, apresentando, portanto, um 

déficit de 1.1 pontos percentuais.  

Ensino Médio Regular 
Taxa de Aprovação, Prova Brasil, IDEB e Projeções – Sergipe - 2015 e 2017 

Rede 

Tx de 
Aprovação 

2015 

Tx de 
Aprovação 

2017 

Nota Prova Brasil/SAEB - 2015 Nota Prova Brasil/SAEB - 2017 

IDEB 
2015 

(N x P) 

IDEB 
2017 

(N x P) 

Projeção /Meta 

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) 

MT LP 
Nota Média 

Padronizada 
(N) 

Indicador 
de 

Rendimento 
(P) 

Indicador 
de 

Rendimento 
(P) 

2015 2017 2019 2021 

Total 0,75 0,82 258,98 258,42 4,20 269,93 266,41 4,47 3,2 3,7 4,2 4,6 4,9 5,1 

Privada 0,92 0,94 293,86 302,21 5,34 319,14 310,44 5,82 4,9 5,5 6,3 6,6 6,8 7,0 

Estadual 0,68 0,75 248,39 245,24 3,85 255,92 253,82 4,08 2,6 3,1 3,7 4,2 4,4 4,7 

Fonte: INEP/SEED/DED/NEPAC. 
OBS.: Até 2015 os dados do EM referem-se a uma amostra, não há participação censitária. 

A escala de proficiência do Saeb varia dependendo da disciplina e da etapa 

escolar. Para a 3ª série do Ensino Médio, a escala de Língua Portuguesa, apresenta 8 

níveis e a de matemática 10 níveis. As habilidades mais complexas em português estão 

MEDIA_9_LP 
 

nivel_0 nivel_1 nivel_2 nivel_3 nivel_4 nivel_5 nivel_6 nivel_7 nivel_8 

245,20 16,57 15,8 21,44 21,06 14,64 7,3 2,43 0,76 0 
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concentradas nas pontuações que variam entre 400 a 425(Nível_8), e em matemática 

nas pontuações que variam entre 450 a 475(nível_10).   

Em 2015, a rede estadual, obteve nota de proficiência em Língua Portuguesa 

de 245,24 pontos. Já em 2017, cresceu 8,58 pontos, apresentando pontuação de 

253,12. Observa-se que mesmo crescendo, a rede não saiu do nível_2 de proficiência, 

considerado elementar, isso é, aprendizado Insuficiente para a 3ª série do Ensino Médio. 

Ressaltamos ainda, que o número de alunos no nível_0 da escala SAEB é de 30,8% 

como mostra a tabela abaixo. 

 
Percentual de alunos do Ensino Médio Rede Estadual, por nível da escala de proficiência 
Língua Portuguesa 2017 

MEDIA_12 
LP 

nivel_0 nivel_1 nivel_2 nivel_3 nivel_4 nivel_5 nivel_6 
nivel_

7 
nivel_

8 

253,12 30,8 18,02 18,03 15,52 10,35 4,83 1,98 0,43 0,04 

Fonte: INEP/SEED/ASPLAN/SEPIN 

 

Na disciplina de matemática, em 2015, a média de proficiência foi de 248,39 

pontos. Em 2017, cresceu 7.53 pontos, em relação a 2015, apresentando pontuação de 

255,92.  Essa pontuação, coloca a rede estadual no nível_2 da escala de proficiência do 

SAEB, que tem 10 níveis na área de matemática no Ensino Médio. A tabela abaixo, 

mostra o percentual de alunos da rede estadual em cada nível da escala de proficiência. 

 
Percentual de alunos do Ensino Médio Rede Estadual, por nível da escala de proficiência 
Matemática- 2017 

Fonte: INEP/SEED/ASPLAN/SEPIN 
*A Prova Brasil não utilizou itens da 3ª série que avaliam as habilidades do Nível 0. Os estudantes da 3ª série com desempenho menor que 225 
requerem atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam apresentar nessa etapa escolar 

 

 

META 4: Orientar o processo de reelaboração do Projeto 

Político Pedagógico em 100% das unidades escolares da 

rede estadual, até 2016. 

 

Em 2016 foi ofertada formação para todos os diretores e coordenadores 

pedagógico enfocando os aspectos do Projeto Político Pedagógico/PPP, já em 2017 foi 

promovida formação com os gestores escolares para elaboração e reestruturação do 

Plano de Ação/Gestão Pedagógica. Nesse sentido, temos hoje 100% das Unidades 

escolares com o Projeto Político Pedagógico Reestruturado. 

 

MEDIA_12
_MT 

Nivel
_0 
* 

nivel
_1 

nivel
_2 

nivel
_3 

nivel
_4 

nivel
_5 

nivel
_6 

nivel
_7 

nivel
_8 

nivel
_9 

nivel_
10 

255,92 27,07 20,75 19,46 15,3 9,46 5,44 1,83 0,55 0,11 0,03 0 
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META 5. Implementar mecanismo de regulamentação e 

controle das horas de estudo em 100% das unidades 

escolares da rede estadual, até 2018.  

 

Embora a LEI COMPLEMENTAR Nº 16, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994, que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe, alterada pela (o): 

Lei Complementar nº 19/1995; Lei Complementar nº 23/1995; Lei Complementar nº 

29/1996; Lei Complementar nº 48/2000; Lei Complementar nº 51/2000; Lei 

Complementar nº 57/2001; Lei Complementar nº 64/2001; Lei Complementar nº 

106/2005; Lei Complementar nº 134/2006; Lei Complementar nº 138/2006, estabeleça 

obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por parte dos profissionais do 

Magistério, observou-se, por ocasião da elaboração do Planejamento Estratégico da 

Secretaria, que o Art.167 ainda necessitaria de regulamentação para o seu 

cumprimento, fato que justificou a inserção desta Meta no PES 2015-2018 da SEED.  

Como se vê, no “Art. 167 - As atividades do funcionário do Magistério serão 

desenvolvidas em carga horária de 125 (cento e vinte e cinco) a 200 (duzentas) horas 

mensais assim distribuídas”: 

I - 62,5% em regência de classe; 

II - 12,5% em atividades pedagógicas e de estudos na escola; 

III - 25% em atividades de coordenação. 

O § 2º, do referido artigo, traz a ideia do que seria o horário de estudo e 

atividades pedagógicas, e esclarece que são “aquelas desenvolvidas na Escola, 

conforme diretrizes, e/ou por orientações pedagógicas da Secretaria de Estado da 

Educação e do Desporto. ” E, nesse sentido, chegamos ao final de 2018, sem avanço 

na meta proposta, isso é, sem implementar o mecanismo de regulamentação e controle 

das horas de estudo nas unidades escolares da rede estadual.  

Vale salientar, que a finalidade é promover a formação em serviço com vistas 

ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. Além disso, é importante ressaltar que o 

percentual de 12,5% de horas definidas na lei, e pago pelo governo, poderiam 

potencializar o desenvolvimento de propostas e atividades pedagógicas que 

fortaleceriam o processo de ensino-aprendizagem. 
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META 6. Ampliar a oferta de Educação em tempo Integral, 

através da implantação do Programa Mais Educação, em 

50 unidades escolares de Ensino Fundamental da rede 

pública estadual, até 2018.  

 

Entre os anos de 2015 e 2016 o programa Mais Educação atuava regido pela 

Portaria Interministerial nº 17/2007, e tinha como objetivo promover a ampliação do 

tempo escolar de crianças e jovens na faixa etária de 6 a 14 anos, na perspectiva de 

garantir o desenvolvimento da aprendizagem que atenda o direito à vida à saúde, à 

liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. No Estado de 

Sergipe, a proposta de ampliação da jornada escolar, ocorreu através do 

desenvolvimento de oficinas pedagógicas, ofertadas no contra turno, onde foram 

contempladas as temáticas pertinentes aos macrocampos de acompanhamento 

pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura 

digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e 

educação econômica. As oficinas eram desenvolvidas nas próprias unidades escolares. 

O Governo do Estado ofereceu alimentação e toda a logística necessária para assegurar 

a permanência e o bem-estar dos alunos na escola, por um período mínimo de 07 horas 

diárias. 

Entre os anos de 2017 e 2018 o Programa passou a ser denominado como “Novo 

Mais Educação”, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016. É uma estratégia do Ministério 

da Educação, que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa 

e Matemática dos alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede 

pública, por meio do acompanhamento pedagógico nas duas disciplinas e de atividades 

complementares de artes, cultura, esporte e lazer, com vistas a impulsionar a melhoria 

do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária, em cinco 

ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. A tabela abaixo traz a 

matricula em Tempo Integral do Ensino Fundamental, nas redes Estadual e Municipal. 

Matricula tempo integral, ensino fundamental, rede estadual e municipal – Sergipe - 2015 -2017 

Ano 

Matrículas em Tempo Integral Anos Iniciais 

ANO 

Matrículas em Tempo Integral Anos Finais 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

RE RM RE RM RE RM RE RM RE RM RE RM 

1º ano 10 2.624 46 674 144 1.674 6º ano 1.003 5.423 363 1.408 1.280 4.209 

2º ano 62 3.904 66 1.000 329 2.341 7º ano 708 3.383 263 1.034 759 2.373 

3º ano 497 6.967 199 1.729 719 4.493 8º ano 446 2.218 278 608 500 1.633 

4º ano 535 6.752 236 1.857 648 4.727 9º ano 509 1.457 394 478 528 1.375 

5º ano 579 5.913 121 1.616 732 4.946 6º ano 1.003 5.423 363 1.408 1.280 4.209 

Fonte: inepdata 
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Para implementação das ações do Programa Novo Mais Educação, o estado 

recebe apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação – MEC. A tabela abaixo traz 

dados acerca do número de escolas que implantaram o programa, quantos alunos são 

beneficiados com as ações e o montante de recursos investidos pela União. 

 
Recursos financeiros investidos nas escolas inseridas no “Programa Mais Educação” (2014-
2016) “Novo Mais Educação” (2017-2018) - 2014/2018.   

ANO ESCOLAS ALUNOS RECURSOS – R$ 

2014 128 15.040 5.874.161,50 

2015 151 17.328 75.600,00 

2016* - - - 

2017 138 42.500 1.567.326,00 

2018 108 10.336 708.449,00 
Fonte: Mais Educação/DED/SEED 
*sem informações referente ao período 

Vale destacar as principais finalidades do PNME: a alfabetização, ampliação do 

letramento e melhoria do desempenho em Língua Portuguesa e Matemática das 

crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; a 

redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas voltadas à melhoria do rendimento e 

desempenho escolar; e melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino 

fundamental, nos anos iniciais e finais. 

META 7. Assegurar que, anualmente, no mínimo, 10% das 

unidades escolares de cada Diretoria de Ensino, 

desenvolvam Projetos Esportivos, até 2018. 

 

A SEED, por meio de 58 unidades escolares da rede estadual desenvolve projetos 

esportivos a partir de atividades extracurriculares, que proporcionam a prática de 

modalidades esportivas com fins de participação em competições dentro e fora do 

estado, a exemplo dos Jogos da Primavera, dos Jogos Escolares da TV Sergipe, dos 

Jogos Escolares da Juventude, Paralimpíadas e outros eventos promovidos e/ou 

apoiados pela Secretaria. 

A meta estabelecida, para 2018, de implantar pelo menos 10% de Projetos 

Esportivos nas escolas foi atingida em 7 Diretorias de Educação (DRE), com exceção 

das DRE’s 1, 2 e 6, conforme demonstra o quadro a seguir. 
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Percentual de unidades escolares por Regional com Projetos Esportivos 

DIRETORIA 
DE EDUCAÇÃO 

Nº DE 
ESCOLAS 

Nº DE 
PROJETOS 

ESPORTIVOS 

Nº DE ESCOLAS 
COM PROJETOS 

% DE ESCOLAS 
COM PROJETOS 

DEA 87 34 17 20% 

DRE 1 21 3 1 5% 

DRE 2 50 8 4 8% 

DRE 3 40 15 8 20% 

DRE 4 16 13 6 38% 

DRE 5 6 1 1 17% 

DRE 6 47 1 1 2% 

DRE 7 15 5 2 13% 

DRE 8 62 16 9 15% 

DRE 9 15 6 2 13% 

TOTAL 359 102 51 14% 

Fonte: DEF/SEED 

Os números alcançados em 2018 apontam o envolvimento de 

aproximadamente 3700 (três mil) alunos/atletas no desenvolvimento dos projetos 

esportivos e participações nos Jogos da TV Sergipe 2018 e nos XXXV Jogos da 

Primavera. Os Jogos da Primavera tradicionalmente indicam seus vencedores para 

representar o estado nos Jogos Escolares da Juventude, realizados este ano na cidade 

de Natal/RN. 

Os alunos beneficiados com projetos esportivos, marcaram presença nos Jogos 

Escolares da Juventude nas seguintes modalidades: Atletismo, Badminton, Ciclismo, 

Futsal, Judô, Luta Olímpica e Xadrez. 

No âmbito da formação continuada dos professores de Educação Física, foi 

realizado o XIX Encontro Estadual de Educação Física que teve como tema - Educação 

Física no Currículo da Escola de Tempo Integral: reflexões sobre a Base Nacional 

Comum Curricular, realizado de forma presencial nas dependências da Universidade 

Tiradentes contando com a presença de conferencistas de renome nacional, os 

Professores Doutores Mauro Betti e Fernando Gonzalez. Participaram do evento 393 

professores dos quais, 122 da rede estadual de ensino, muitos destes envolvidos 

diretamente com o desenvolvimento dos projetos esportivos. 

Ainda no segmento da formação continuada, também foram desenvolvidas 

oficinas pedagógicas nas Diretorias Regionais com o objetivo de discutir as práticas 

pedagógicas e oportunizar novas experiências aos professores participantes. As oficinas 

abordaram aspectos metodológicos da iniciação e treinamento nas seguintes 

modalidades esportivas: Atletismo, Badminton e Xadrez, envolvendo cerca de 180 

professores. 
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As ações de Educação Física desenvolvidas proporcionam aos alunos e 

professores um ambiente de construção e reflexão sobre possibilidade e limites e 

exercício de atitudes proativas que veem se consolidando ao longo dos últimos anos. 

Nesta perspectiva serão envidados esforços para que no exercício do ano vindouro 

cresça o número de envolvidos. 

 

Meta 8. Ofertar atendimento educacional especializado 

para 100% da população de 4 a 17 anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, até 2016.  

 

Essa Meta trata, especificamente, da universalização do acesso à educação 

básica e do atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A ideia 

é que esse atendimento seja feito, preferencialmente, na rede regular de ensino.  

Em Sergipe, na rede Estadual de Ensino, a matricula para o público de 

educação especial, considerando o princípio da inclusão, apresentou uma leve 

oscilação nos anos iniciais do ensino fundamental e um crescimento moderado nos 

anos finais e no ensino médio, como mostra a tabela abaixo. A matricula de alunos 

incluídos, referente ao ano de 2018, ainda não foi divulgada pelo INEP. 

Total de estudantes incluídos na Rede Estadual de Ensino – 2015-2017 
Anos /Séries TOTAL DE ESTUDANTES INCLUÍDOS 

2015 2016 2017 

ANOS INICIAIS REGULAR 

1º ano 69 62 64 

2º ano 112 116 91 

3º ano 277 304 262 

4º ano 264 257 306 

5º ano 210 235 229 

TOTAL  932 974 952 

ANOS FINAIS REGULAR 

6º ano 200 261 280 

7º ano 143 145 172 

8º ano 90 97 116 

9º ano 73 79 90 

TOTAL  506 582 658 

ENSINO MÉDIO REGULAR 

1ª Série 144 167 193 

2ª Série 99 94 109 

3ª Série 59 76 79 

Total  302 337 381 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

EJA  225 190 207 

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

PROFISSIONALIZATE 2 6 3 
Fonte: INEP/painel educacional 
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Total de estudantes em salas exclusivas de educação especial, na Rede Estadual de Ensino – 
2014-2017 

SALAS EXCLUSIVAS EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ANO EF. INICIAIS 
ESPECIAL 

ESCLUSIVA 

EF.FINAIS 
ESPECIAL 

EXCLUSIVA 

ENS.MEDIO ESP. 
EXCLUSIVA 

EJA ESPECIAL 
EXCLUSIVA 

PROFISSIONALIZANTE 
ESPECIAL  EXCLUSIVA 

2014* 108 8 0 96 0 

2015 120 10 0 165 0 

2016 94 8 0 164 0 

2017 114 0 0 85 0 
Fonte: SINES-ASPLAN 
*Marco Zero PES/SEED 
 

Em 2018 foram encaminhados ao Centro de Referência em Educação Especial 

- CREESE para o diagnóstico 5.688 alunos e identificados 3.180 na rede de ensino com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A 

tabela abaixo, ilustra a situação do Estado de Sergipe, com base no relatório de 2º ciclo 

de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que contém informações 

desagregadas por UF. 

Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, e altas habilidades ou 
superdotação em classes comuns da educação básica, em Sergipe – 2014-2017 

UF 2014 2015 2016 2017 

Sergipe  93,7 95,6 96,7 97,1 
Fonte: relatório do 2o ciclo de monitoramento das metas do plano nacional de educação – 2018 

Se considerarmos que a meta previa a universalização do atendimento dessa 

população até 2016, temos ainda um desafio a vencer nos próximos anos, tendo em 

vista que a nossa média de crescimento foi de 3,4 pontos percentuais em 4 anos, isso 

é, 0,85 décimos, em média, de crescimento ao ano. 

O reordenamento da oferta de matrícula da Educação Especial, e o 

monitoramento e avaliação do reordenamento foram duas ações importantes 

desenvolvidas em 2018. Além disso, foram acompanhados 21 estudantes egressos do 

Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento Júnior 

deslocados para o Projeto da Escola Estadual 11 de Agosto e para outras Unidades 

Educacionais. 

Além dessas ações, foi realizada formação continuada de 440 operadores da 

Educação Especial na rede. 
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META 9. Implementar Sistema de Avaliação da Educação 

Básica de Sergipe, alcançando 100% dos alunos da rede 

estadual do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 2ª 

série do Ensino Médio, até 2016. 

 

Sabemos da importância da meta, na medida em que, a elaboração e 

implementação de um Sistema de Avaliação da Educação Básica, iria viabilizar, através 

da análise efetiva dos resultados do processo de ensino aprendizagem, do 2º, 5º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio, o acompanhamento 

sistemático desse processo e o planejamento e/ou replanejamento efetivo do trabalho 

pedagógico. Contudo, esclarecemos que a meta não foi alcançada, tendo em vista que 

o Projeto de Lei, para estruturação e implementação do Sistema foi elaborado, contudo, 

não foi dado prosseguimento aos tramites legais. Para 2019, a proposta é implementar 

o SAEB Estadual, tendo como base o 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e a 3ª 

série do Ensino Médio. 
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COMPROMISSO 4: Dar ênfase ao regime de colaboração entre o Estado e os 

Municípios, estabelecendo parcerias para o cumprimento dos papeis definidos 

constitucionalmente. 

 

META 1. Instituir rede de compartilhamento intersetorial na 

SEED, a partir da assistência técnica aos 75 municípios 

que desenvolvem as ações propostas pelo MEC e/ou pela 

Secretaria de Estado da Educação, até 2016.  

 

É importante compreendermos a amplitude de uma Rede de Compartilhamento 

Intersetorial de Informações na Educação. Cabe ressaltar que é a intersetorialidade no 

desenvolvimento de ações educacionais, que possibilita o compartilhamento de 

competências, habilidades, ações, projetos e tecnologias de modo a garantir uma visão 

mais ampla das questões e problemas relacionados a educação no estado, e, nesse 

sentido, viabilizar o surgimento de múltiplas e possíveis “soluções” para as diferentes 

situações.  

A ideia é que exista integração do fluxo de informações internamente (entre os 

diferentes setores da SEED) e externamente (entre os diferentes órgãos do governo) de 

modo que juntos, e de forma compartilhada, encontrem soluções e/ou desenvolvam 

boas ações com vistas ao desenvolvimento dos municípios e consequentemente das 

escolas. 

A Secretaria Estadual de Educação, através da Coordenadoria de Gestão 

Democrática, Articulação e Assistência aos Municípios/COGEDAM, instituiu essa 

Rede, com vistas ao atendimento de todos os municípios. O foco foi dar assistência 

técnica,  por ações vinculadas aos Programas Federais: Transporte Escolar, Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e PDDE 

Interativo, Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Rede de Assistência Técnica 

para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação (PME), Rede de 

Assistência Técnica para Orientações aos Planos de Ações Articuladas (PAR) dos 

Municípios, Censo Escolar, Bolsa Família, Novo Mais Educação, Mais Alfabetização, 

Avaliação Externa, Formação Continuada em Educação Especial, Jogos da Primavera, 

Programa de Atendimento Integral às Escolas (por meio da FICAI - Ficha de 

Comunicação do Aluno Infrequente), Rede de Assistência Técnica aos planos de 

Carreira e Remuneração. 
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Com o objetivo de consolidar as informações compartilhadas através da Rede, 

foi elaborado um documento contendo os programas e ações desenvolvidos pela SEED 

em parceria com a União, como forma de dar suporte ao regime de colaboração. Nesse 

sentido, foi realizada, em conjunto com a ASCOM e Secretarias Municipais de 

Educação-SME’s, a organização de uma Cartilha Digital com programas e ações da 

SEED, que será disponibilizada aos municípios. A ideia foi fazer um mapeamento das 

principais ações que viabilizam a articulação entre Estado, Municípios e União. 

 

META 3. Prestar assistência técnica aos 75 municípios 

sergipanos nos processos de reelaboração e execução 

dos Planos de Ação Articulada – PAR, a partir de 2016. 

 

 A COGEDAM é o órgão da SEED, responsável por tornar efetivo o Regime 

de Colaboração entre os entes federados: Estado, Municípios e União. Essa 

articulação é realizada a partir do suporte técnico-pedagógico aos municípios e, 

através do compartilhamento de informações acerca das ações, projetos e 

programas que a SEED e o MEC desenvolvem.   

Na esfera educacional, é imprescindível que a rede de compartilhamento de 

informações, seja algo real e possibilite, sobretudo, a sintonia e o equilíbrio do regime 

de colaboração. Um dos pontos convergentes para realizar e, principalmente, se 

concretizar a articulação e a efetiva colaboração, é a implementação do Plano de Ações 

Articuladas – PAR. Vale salientar que, o principal ponto de convergência são os Planos 

Municipais de Educação- PMEs. 

 Em Sergipe o esforço organizado e permanente da SEED, tem como finalidade 

a garantia de um padrão “único” de qualidade nas escolas de todo o estado, respeitando 

as diferenças e especificidades das comunidades em que cada escola está inserida. 

Nesse sentido, cabe à COGEDAM, preocupar-se com os resultados de todos os 75 

municípios sergipanos, de modo a garantir que todos, sem exceção, cresçam, e, nessa 

perspectiva, ajudem o Estado a crescer, quando o assunto for a educação.  

 Como resultado dessa assistência via Plano de Ações Articuladas-PAR, em 

2018, 32 municípios firmaram 53 Termos de Compromisso, relacionados à aquisição de 

kits de apoio de Língua Portuguesa e Matemática para a Prova Brasil, mobiliário de sala 

de aula e 35 ônibus escolares, perfazendo um montante de R$ 17.036.094,00 

transferidos pelo Governo Federal. Em relação ao PAR 2011-2014, 61 municípios 
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realizaram prestação de contas referente a 89 Termos de Compromisso, destinados a 

aquisições de: mobiliário de sala de aula, uniforme escolar, materiais e equipamentos 

diversos, além de 136 ônibus, perfazendo R$ 44.045.201,86 em recursos fruto de 

transferência do Governo Federal. Ainda da edição 2011-2014 do PAR, 21 municípios 

prestaram contas de 34 Termos de Compromisso, relacionados a obras de construção 

de 5 Escolas de Educação Infantil, 3 Escolas de Ensino Fundamental, construção de 20 

Quadras Esportivas e reforma de 6 Quadras Esportivas, envolvendo R$ 25.557.953,26 

provenientes de recursos federais. 

Para o alcance desses resultados foram realizadas reuniões com a participação 

dos Secretários Municipais e Técnicos, tendo como foco o Plano de Ações Articuladas; 

Capacitação das equipes das secretarias municipais, realizada por meio de um encontro, 

apresentando a metodologia do Plano, abordando, sobretudo o processo de prestação 

de contas, uma vez que houve mudanças na forma, agora via SIMEC; COGEDAM 

itinerante,  realizada este ano, em 2 municípios, sendo os demais, atendidos na própria 

COGEDAM, via e-mail, telefone ou aplicativos de diálogo; assistência às equipes 

municipais, fornecendo orientações específicas,  dirimindo dúvidas continuamente. Com 

destaque para adesão, pelos dirigentes municipais de educação, às iniciativas de 

aquisição de conjunto de aluno (mesa e cadeira) e aquisição de kits de materiais de 

apoio didático para proficiência em Português e Matemática.  

 
META 4. Auxiliar os 75 municípios sergipanos nos 

processos de execução, monitoramento e avaliação dos 

Planos Municipais de Educação, a partir de 2016.  

 
 

Os processos de execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação-PME’s, traz embutido não apenas o desafio de articulação entre os entes 

federados, mas sobretudo, o desafio de tornar real e efetiva todas as políticas públicas 

educacionais, propostas a partir de suas metas e estratégias. O fato de ter sido “forjado”, 

no campo democrático, isso é, com a participação dos diferentes atores envolvidos na 

educação dos municípios, e principalmente com a participação da sociedade civil 

organizada, os PME’s precisam sair do papel e ser efetivamente implementado. 

A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino-SASE/MEC, 

instituiu a Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de 

Educação com o objetivo de subsidiar as comissões coordenadoras responsáveis por 

esta finalidade nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Para receber o suporte 
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nesse processo, os municípios precisaram fazer a adesão. Assim sendo, após 

conhecimento da metodologia de trabalho que seria desenvolvida, 100% dos municípios 

sergipanos, fizeram a adesão à assistência técnica da SASE/MEC, que inclui: o 

processo formativo, a coleta de informações e os acompanhamentos das ações 

desenvolvidas durante a vigência do PNE. 

Mapa de adesão dos municípios sergipanos à Rede de Assistência Técnica para 
Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação. 

 

Nesse sentido, em parceria com a Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino-SASE/MEC, a SEED através da COGEDAM: realizou 3 formações 

com os municípios a partir das demandas presenciais que os reuniu em polos para 

atendimento e formação na metodologia de monitoramento e avaliação proposta pelo 

MEC; acompanhou as ações para o processo de monitoramento e avaliação dos PME’s, 

e  realizou formações com as Comissões Coordenadoras e Equipes Técnicas 

municipais, para orientar a execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais 

com vistas ao cumprimento das metas. 

Hoje, considerando informações publicadas no site do PNE em Movimento, dos 75 

municípios de Sergipe, 22 já encaminharam os seus relatórios de monitoramento e 53 

encontram-se em processo de revisão final dos relatórios para posterior inserção no 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC e postagem no site 

do PNE em movimento. 
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COMPROMISSO 5: Ofertar infraestrutura necessária ao bom funcionamento 

das escolas, garantindo sustentabilidade e acessibilidade física e social 

atendendo as demandas necessárias para o desenvolvimento do ensino de 

qualidade. 

 

META 01: Reformar e ampliar 70 escolas estaduais de 

Educação Básica, até 2018. 

 

Na ação de reforma e ampliação de unidades escolares, no ano de 2015, foram 

concluídas 13 obras, beneficiando os municípios de Aracaju, Capela, Itabaiana, Japoatã, 

Propriá, Neópolis e Nossa Senhora do Socorro. Os recursos aportados para essa ação 

foram na ordem de R$ 24.044.493,51. Já no ano de 2016, foram concluídas 22 obras: 

Em Aracaju, 04 unidades escolares; em Areia Branca, Brejo Grande, Cristinápolis, 

Estância, Poço Redondo, Indiaroba, Umbaúba, Ribeirópolis e Telha, 01 em cada 

município; 04 escolas em Nossa Senhora do Socorro e 05 em São Cristóvão. Os 

recursos investidos alcançaram o montante de R$ 13.406.577,38. 

Entre as Unidades reformadas está a Escola de Educação Especial “João 

Cardoso do Nascimento Júnior”, que atende alunos com comprometimento físico e 

mental severos. A Unidade de Ensino possui uma estrutura física dotada de 

acessibilidade universal e um quadro técnico habilitado para o desenvolvimento de 

atividades demandadas pelo seu público alvo. 

Em 2017 foram concluídas 16 obras, um investimento no montante de R$ 

5.298.996,39. Já em 2018, o Governo do Estado através da SEED, executou 

serviços de reforma e/ou ampliação em 08 unidades escolares com o montante de R$ 

9.656.694,93. 

Nº MUNICÍPIO ESCOLA 
Valor Final do 
Contrato (R$) 

1 Aracaju Escola Estadual 17 de Março  1.363.076,74  

2 Aracaju Escola Reunidas 8 de Maio  851.021,05  

3 Aracaju Colégio Estadual Olavo Bilac  2.326.747,05  

4 Aracaju Revisão nas instalações elétricas e aumento de carga, revisão na 
cobertura, adaptação das salas de aula para climatização e melhorias 
na cozinha, depósito perecível e não perecível e no arquivo do Centro 
de Excelência Prof. José Carlos de Souza  

647.503,23  

5 Aracaju Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins  1.915.418,65  

6 Arauá Colégio Estadual Manuel Bomfim  1.814.451,28  

7 Indiaroba Aumento de carga e revisão das instalações elétricas do Centro de 
Excelência Arquibaldo Mendonça  

126.207,81  

8 Simão Dias Aumento de carga, adequação para climatização e recuperação da 
estrutura da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Dr. Milton Dortas  

612.269,12  

TOTAL GERAL 9.656.694,93 
Fonte: SEDES/DAF 
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Encontram-se em andamento serviços de reforma e/ou ampliação em 07 

unidades escolares, com conclusão prevista para 2019. Obras executadas com 

investimento na ordem de R$ 11.352.437,89.  

Obras de Reforma e/ou Ampliação, em andamento - 2018. 

N
º  

MUNICÍPIO 
ESCOLA Valor Final do 

Contrato (R$)  

1  Aracaju Centro de Excelência Atheneu Sergipense  8.559.479,43  

2  

Aracaju 

Revisão nas instalações elétricas e na cobertura, 
adequações na cozinha e no depósito de alimentos 
perecíveis e não perecíveis e construção de espaço 
coberto para recreação do Colégio Estadual Tobias 
Barreto  

418.781,91 

3  Carmópolis Reforma da Escola Estadual Poeta José Sampaio  212.927,89  

4  
Indiaroba 

Serviços de reforma e ampliação do Centro de Excelência 
Arquibaldo Mendonça.  

552.325,19  

5  
Porto da Folha 

Serviços de reforma e ampliação do Colégio Indígena 
Estadual Dom José Brandão de Castro.  

594.333,04  

6  Todas as DREs Recuperação ou Demolição de Reservatórios Elevados  414.599,74  

7  
Todas as DREs 

Climatização em diversas unidades escolares e prédios da 
SEED  

599.990,69  

TOTAL GERAL R$ 11.352.437,89  
Fonte: SEDES/DAF 

 
META 02: Construir 04 centros profissionalizantes, até 
2018. 

 
Em 2016 foi concluído o Centro Estadual de Educação Prof. Gov. Seixas Dória 

em Nossa Senhora do Socorro, um investimento no valor de R$ 7.268.492,42.  

Em 2017, foram concluídos 02 Centros Profissionalizantes: 01 no município de 

Nossa Senhora das Dores, construção do Centro Estadual de Educação 

Profissionalizante Berila Alves de Almeida, obra no valor de R$ 12.334.401,61 e o outro 

no Município de Poço Redondo, reforma do Centro Estadual de Educação 

Profissionalizante Dom José Brandão de Castro, no Valor de R$ 594.583,61. 

Representando um investimento total de R$ 12.928.985,22. 

Em 2018, foram concluídos 02 Centros Profissionalizantes, representando um 

investimento no valor de R$ 24.089.402,27. 

Centros de Educação profissionalizantes construídos em 2018. 

Nº  MUNICÍPIO  ESCOLA  Valor Final do 
Contrato (R$)  

1  N.Sra. Socorro  Centro Estadual de Educação Profissional Neuzice 
Barreto 2018  

12.401.089,21  

2  Umbaúba  Centro Estadual de Educação Profissional Ulisses 
Guimarães 2018  

11.688.313,06  

TOTAL GERAL  R$ 24.089.402,27  
Fonte: SEDES/DAF 
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META 03: Construir 18 quadras poliesportivas em escolas 

da rede pública estadual, até 2018. 

 
Na construção e reforma de quadras esportivas, em 2015, foram concluídas 14 

obras, sendo 04 em Aracaju e em Simão Dias, 01 em Salgado, Lagarto, Moita Bonita, 

Neópolis, Nossa Senhora do Socorro e Siriri. Com investimento total no valor de R$ 

4.796.284,00. 

Essa ação, em 2016, viabilizou a conclusão de 12 obras em quadras esportivas, nos 

municípios de Aracaju, Brejo Grande, Laranjeiras, Pacatuba, Rosário do Catete, Simão 

Dias, Tobias Barreto, N. S. da Glória, Frei Paulo, Ribeirópolis, Poço Verde e Malhador. 

Foram investidos recursos na ordem de R$ 6.001.337,47. Em 2017, foram concluídas 

05 obras de construção e reforma de quadras esportivas, com montante de recursos no 

valor de R$ 2.748.741,99. 

Em 2018, foram concluídas 04 reformas e/ou construção de quadras, com 

investimento total no valor de R$ 2.028.241,94. 

Nº MUNICÍPIO ESCOLA 
Valor Final do 
Contrato (R$) 

1  Aracaju  Recuperação da quadra poliesportiva com cobertura do Colégio 
Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte  

273.127,49  

2  Aracaju  Construção de quadra poliesportiva com cobertura do Centro de 
Excelência José Rollemberg Leite  

383.597,65  

3  Aracaju  Reforma da cobertura metálica e recuperação de vigas e pilares 
de concreto e do alambrado da quadra do Colégio Estadual 
Governador Djenal Tavares de Queiróz  

277.724,73  

4  Aracaju  Construção de cobertura da quadra poliesportiva do Centro de 
Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, 
padrão SEED.  

1.093.792,07  

TOTAL GERAL  R$ 2.028.241,94  
Fonte: SEDES/DAF 

 
Encontra-se em andamento a execução de serviços de reforma ou construção 

de quadras em 04 unidades escolares, com o montante de R$ 1.907.077,77. 

 

Fonte: SEDES/DAF 

Nº MUNICÍPIO ESCOLA 
Valor Final do 
Contrato (R$) 

1  Aracaju  Recuperação das instalações elétricas, recuperação e ampliação 
do alambrado da quadra poliesportiva e pintura de todo o 
perímetro externo do Centro de Excelência Profª. Maria das 
Graças Azevedo Melo  

419.746,66  

2  N. Sª do 
Socorro  

Recuperação das instalações elétricas da quadra poliesportiva e 
do bloco anexo e instalação de alambrado da quadra do Centro 
de Excelência Deputado Jonas Amaral  

404.328,71  

3  Aracaju  Construção da Quadra de Esportes do Colégio Estadual 
Professor João Costa  

431.164,38  

4  Aracaju  Construção da cobertura e reforma da quadra poliesportiva do 
Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima, padrão SEED.  

651.838,02  

TOTAL GERAL  R$ 1.907.077,77  
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META 04: Prestar, anualmente, 120 atendimentos com 

reparos em unidades escolares, na modalidade pequena 

monta, até 2018. 

 

Além de obras de reforma e ampliação a SEED promoveu nas unidades de 

ensino da rede estadual, em caráter emergencial, serviços de recuperação e 

manutenção preventiva. 

No período de 2016 a 2018, foram realizados serviços de construção civil 

preventiva e corretiva para manutenção das unidades escolares e prediais da SEED, 

distribuídas em 05 (cinco) lotes, sendo atendidas 226 unidades escolares, na 

modalidade Pequena Monta, com o montante de R$ 14.319.551,23. 

 

META 05: Garantir a estruturação de 264 bibliotecas 

escolares da rede pública estadual de ensino, até 2018. 

 

Com vistas ao atendimento da Lei 12.244 de 24 de maio de 2010, que prevê 

a universalização das bibliotecas escolares em todos os sistemas de ensino do país, 

foram desenvolvidas, ao longo de 2015-2018, uma série de ações voltadas para 

estruturação e/ou reestruturação dos Espaços de Aprendizagem, Leitura e Pesquisa 

das Unidades de Ensino da Rede Estadual de Educação.  

Assim sendo, como forma a atender ao dispositivo legal, o Departamento de 

Apoio ao Sistema Educacional – DASE/SEED vem promovendo a reestruturação e 

a implantação das bibliotecas escolares por meio da aquisição de mobiliários 

destinados a este fim. Em 2016, como resultado da ação de estruturação e 

reestruturação de bibliotecas escolares, a SEED estruturou 50 bibliotecas, todas 

dotadas de mobiliário e livros adequados a idade/série dos alunos.  Entre 2017 e 

2018, outras 160 unidades escolares tiveram suas bibliotecas implantadas e/ou 

reestruturadas, através do Programa de Reestruturação de Biblioteca Escolar, que 

possibilitou a implantação de 30 espaços em unidades de ensino da rede estadual. 

Em articulação com a coordenação do Ensino Médio Integral, o DASE 

endossou o planejamento de atualização dos mobiliários das bibliotecas, auxiliando 

no projeto básico para a aquisição de novos moveis, para 40 unidades de ensino. 
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Também foi dado continuidade à Campanha “Compartilhe Livros, Transforme 

Vidas”, de forma permanente, recebendo doações da sociedade civil; assim como 

também doação da SEGRASE, 2.200 livros novos, de autores sergipanos, 

publicados pela Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe (Edise). 

 

 
Foto: Bibliotecas reestruturas –DISMEA/DASE 

Todo o material arrecadado, foi analisado e distribuído de acordo com os níveis 

de ensino das escolas que possuem bibliotecas e salas de leituras. 

No decorrer de todo o ano de 2018, a DISMEA/DASE acompanhou e deu 

apoio às unidades de ensino, nas execuções de projetos relacionados à leitura, a 

exemplo do Centro de Excelência Nelson Mandela, que desenvolveu várias ações 

de incentivo à leitura, pesquisa e produção literária. 

Sabemos que a escola precisa refletir sobre as práticas vinculadas ao espaço 

da biblioteca, para assim possibilitar a ampliação de conhecimentos a toda 

comunidade escolar. Assim sendo, o objetivo é apoiar e incentivar boas práticas e 

vivências onde os alunos e professores possam desenvolver o gosto e o prazer pela 

leitura. 
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Situação das bibliotecas escolares por Diretorias Regionais 

DIRETORIAS 
REGIONAIS 

/NUMERO DE 
ESCOLAS 

CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 

Não tem 
local 

necessita 
construção 

Tem local - 
possui 

mobiliários 
inapropriados - 
necessitando 
urgente serem 

trocados 

Tem local - possui 
mobiliários 
apropriados 

necessitando troca 
de alguns itens 

Possui espaço 
mobiliário com uso  
razoável – pode ser 
utilizado por mais 

um tempo 

Possui 
mobiliário 

novo 

DRE 01 
21 unidades 

escolares 

08 04 07 01 01 

38% 19% 33% 5% 5% 

DRE 02 
50 unidades 

escolares 

20 09 10 06 06 

39% 18% 19% 12% 12% 

DRE 03 
41 unidades 

escolares 

11 10 08 03 09 

27% 24% 20% 7% 22% 

DRE 04 
16 unidades 

escolares 

04 05 04 01 02 

25% 31% 25% 6% 13% 

DRE 05 
6 unidades 
escolares 

0 0 0 0 6 

0% 0% 0% 0% 100% 

DRE 06 
43 unidades 

escolares 

27 05 06 02 03 

63% 11% 14% 5% 7% 

DRE 07 
15 unidades 

escolares 

08 02 03 - 02 

54% 13% 20% 0% 13% 

DRE 08 
62 unidades 

escolares 

18 16 13 08 07 

29% 26% 21% 13% 11% 

DRE 09 
15unidades 
escolares 

06 01 04 01 03 

40 % 6 % 27 % 7 % 20 % 

DEA 
83 Unidades 

Escolares 

11 - 24 09 37 

10% - 23% 9% 58% 

Fonte: DASE/SEED 

 

META 06: Atender, anualmente, 100% das unidades 

escolares da rede estadual com recursos do PROFIN, 

duplicados com referência no exercício 2014, a partir de 

2016. 

 

O Programa Estadual de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros – 

PROFIN tem como missão viabilizar a descentralização dos recursos públicos para 

autonomia gerencial das Unidades Executoras das Escolas - UEx’s, com a participação 

da comunidade escolar, visando a melhoria da qualidade do ensino nas escolas. Nos 

anos de 2015 e 2016 foi possível a aplicação dos recursos em aquisição de material 

permanente. Nos anos 2017 e 2018 os repasses foram destinados para a cobertura das 

despesas de custeio (material de consumo e serviço) para manutenção das escolas.  
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Em 2018, foram repassados três milhões, setenta e sete mil, seiscentos e 

quarenta e seis reais (R$ 3.077.646,00) para 295 unidades escolares da rede estadual 

de ensino, beneficiando 141.418 alunos. O montante repassado reflete o 

contingenciamento financeiro por que passa a Secretaria de Estado da Educação. 

 
Recursos financeiros disponibilizados pelo PROFIN e número de escolas e alunos 

beneficiados (2011-2018). 

RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELO PROFIN E NUMERO DE ESCOLAS E ALUNOS BENEFICIADOS 

ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

ABRANGÊNCIA 
TOTAL 

R$ 

Nº DE BENEFICIADOS 

VALOR  
R$ 

ALUNOS 
Nº.  

VALOR 
R$ 

ALUNOS 
Nº 

ESCOLA ALUNOS 

2011 1.871.302,32 119.728 1.100.697,68 80.441 75 municípios 2.972.000,00 324 200.169 

2012 1.042.559,71 119.222 536.940,49 80.709 75 municípios 1.579.500,20 325 199.931 

2013 1.583.663,16 109.649 930.692,68 76.224 75 municípios 2.502.181,55 307 185.873 

2014 1.332.850,00 89.280 864.650,00 69.605 75 municípios 2.217.500,00 284 158.885 

2015 3.241.750,00 86.749 2.225.750,00 72.911 75 municípios 5.467.500,00 303 159.660 

2016 1.085.288,00 84.623 738.712,00 72.965 75 municípios 1.824.000,00 302 157.588 

2017 1.528.806,80 83.710 1.221.405,00 76.008 75 municípios 2.750.211,80 301 159.718 

2018 1.716.638,00 72.393 1.361.008,00 69.025 75 municípios 3.077.646,00 295 141.418 

Fonte: Arquivo GGE/ ASPLAN/ /SEED 

 

Além do PROFIN, as unidades escolares da rede estadual receberam recursos 

por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola/ PDDE/MEC. Os recursos financeiros 

do PDDE destinaram-se a beneficiar escolas públicas das redes estaduais, municipais 

e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo 

com dados extraídos do censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), 

no ano anterior ao do repasse. Desta forma, em 2018, foram repassados recursos para 

298 Unidades Executoras no montante de três milhões, quarenta e seis mil, seiscentos 

e noventa reais (R$ 3.046.690,00), beneficiando 132.176 alunos matriculados na 

Educação Básica (Censo 2017). 

 

META 07: Garantir acesso à Rede Mundial de 

Computadores (Internet), em 100% das escolas até 2018. 

 

A Secretaria de Estado da Educação garantiu, em 2017, o acesso à internet em 

357 escolas, o que representa 100% das escolas estaduais. Todavia, apesar de atender 

as necessidades das escolas com relação às suas ações administrativas, a qualidade 

de conexão para uso de recursos educacionais digitais nas práticas pedagógicas, sofre 

uma limitação em virtude da baixa velocidade de internet e da tecnologia ofertada pela 

operadora, situação mais evidente nas escolas localizadas no interior do estado e nas 
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zonas rurais, onde apenas 26% das escolas possuem velocidade superior a 2 Mbps. Na 

capital cerca de 80% das escolas possuem conexão de internet com velocidade de 5 à 

15 Mbps. 

Com o início do Programa Educação Conectada as escolas vão poder contratar 

diretamente com outras operadoras, links de internet com velocidade superiores a 20 

Mbps, o que dará mais celeridade e qualidade nas ações das escolas, permitindo de 

forma satisfatória, a inclusão nas suas rotinas pedagógicas. 

 

META 08: Implantar wi-fi livre em 100% das unidades 

escolares da rede estadual de ensino, até 2018. 

 

Atualmente 101 (Cento e uma) escolas dispõem de pontos de acesso wi-fi 

instalados, seja para o acesso livre à internet para alunos, professores, servidores e 

visitantes, seja para a utilização do Diário Eletrônico nas unidades de ensino que utilizam 

essa ferramenta. 

Para o atingimento da meta estabelecida, será necessário investimento na 

compra de pontos de acesso wi-fi, equipamentos para garantir a segurança e 

monitoramento da rede, bem como todo material de rede para instalação dos pontos de 

acesso. 

 

META 09: Implantar matrícula on-line em 100% das escolas 

da rede pública estadual, até 2016. 

 

Dando continuidade ao processo de modernização dos serviços, a SEED 

desenvolveu o Portal da Matrícula que é um conjunto de ferramentas e tem como 

objetivo otimizar o processo de matrícula, trazendo maior comodidade aos alunos 

que desejam ingressar ou permanecer na rede pública estadual de ensino. 

Com a matrícula on-line, o aluno, em qualquer local e hora, por meio de 

endereço eletrônico, pode atualizar os seus dados cadastrais, imprimir o seu 

comprovante de matrícula ou solicitar sua transferência para outra escola da mesma 

rede. 
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O portal da matrícula funcionou em 100% das escolas de ensino regular do 

estado em 2018, atingindo um universo de 180.621 acessos ao portal para realização 

da matrícula, acabando com as longas filas nas portas das escolas nos períodos de 

matrícula. 

Após a sua implantação, o Portal da Matrícula tem passado apenas por 

manutenções que não alteram os requisitos funcionais do sistema. 

 

META 10: Implantar Diário Eletrônico em 100% das escolas 

públicas estaduais, até 2018. 

Também na perspectiva de modernização, desde 2015 a SEED implantou de 

forma experimental em 06 (seis) escolas o Diário Eletrônico com o propósito de 

oferecer ao professor uma forma mais rápida e fácil para registrar o conteúdo das 

aulas, a frequência e notas dos alunos, além da emissão de relatórios gerenciais. 

Atualmente essa ferramenta está em pleno funcionamento nas seguintes 

escolas: 

 Colégio Estadual Prof. João de Oliveira (Poço Verde – DRE 02); 

 Colégio Estadual Cícero Bezerra (Nossa Senhora da Glória – DRE 09); 

 Colégio Estadual Joana de Freitas (Propriá – DRE 06); 

 Escola Estadual Dr. Manuel Luiz (Aracaju – DEA); 

 Colégio Estadual Atheneu Sergipense (Aracaju - DEA); 

 Colégio Estadual Prof.ª Maria das Graças Menezes Moura (Itabi – DRE 07). 

Com a falta de recursos no orçamento da SEED, houve dificuldade em atingir 

a meta estabelecida. É preciso a reavaliação da meta buscando alinhar os requisitos 

necessários para adequação dos ambientes onde a ferramenta será utilizada, como 

compra de dispositivos móveis, computadores e infraestrutura de rede wi-fi. 

Para 2019 , estão previstas ações voltadas para: melhoria da qualidade 

das conexões para o uso dos recursos educacionais digitais, em alinhamento com o 

Programa Educação Conectada; Implantação do Diário Eletrônico em no mínimo 

20% das escolas estaduais, considerando os entraves já descritos para a execução 

desta meta no PTA 2015-2018; Reestruturação dos laboratórios de informática nas 

escolas estaduais e instalação de novos laboratórios ou adequação dos ambientes 
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para uso dos recursos educacionais digitais; Desenvolvimento de novos sistemas, 

dentre os quais: Sistema de Movimentação de Servidor com vistas a acompanhar e 

controlar a relocação, as solicitações do servidor, o assumiu funções, o cadastro e 

vínculo do servidor, além de relatórios gerenciais para acompanhamento; Nova 

versão do sistema RHS: sistema de recursos humanos, será desenvolvido em uma 

nova tecnologia e tem como objetivo centralizar informações do 

servidor, que hoje se encontram em diferentes bases; O SIGA Professor: módulo a 

ser disponibilizado no SIAE, voltado aos professores, para que possam inserir notas 

e frequências, além de permitir o acompanhamento pelos próprios professores e 

setores envolvidos através de relatórios gerenciais. 

 
META 11: Garantir, anualmente, alimentação escolar para 

100% dos estudantes da rede estadual e terceirizar o 

fornecimento dessa alimentação em 40% das unidades 

escolares da rede pública estadual, até 2018. 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, consiste na 

transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos 

estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de gêneros alimentícios 

destinados à merenda escolar. 

O objetivo do PNAE é contribuir para o crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem, rendimento escolar dos estudantes e formação de hábitos alimentares 

saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar 

e nutricional. 

Em 2015 o programa atendeu a 238.332 alunos da rede estadual de ensino, 

com investimentos de cerca de R$ 12.816.326,25 de recursos federais e estaduais. 

O valor referente aos 30% amparados pela Lei 11.947/2009, corresponde à soma de 

R$ 3.513.643,20 tendo sido empenhado a quantia de R$ 1.096.516,93 de gêneros 

alimentícios advindos da agricultura familiar, equivalendo aproximadamente ao 

percentual de 9,36%, índice inferior à meta estadual.  

Em 2016, o Programa de Alimentação Escolar atendeu a 240.467 alunos da 

rede estadual de ensino, com investimentos da ordem de R$ 17.993.326,14, sendo R$ 

15.393.109,35 advindos de recursos federais e R$ 2.600.216,79 oriundos de recursos 

estaduais. Considerando a Lei nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, Art. 14, foi 
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empenhada, nesse mesmo ano, a quantia de R$ 1.477.804,33 (um milhão, quatrocentos 

e setenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e três centavos) para a aquisição 

de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar, equivalendo aproximadamente 

ao percentual de 10,62%, percentual abaixo do previsto na referida lei. 

Em 2017, a SEED atendeu a 238.430 alunos da rede estadual de ensino, 

representando um investimento de R$ 22.519.414,42. O montante correspondente a 

transferência do Governo Federal, foi da ordem de R$ 13.067.187,17, aliado ao 

repasse recebido união, a SEED investiu R$ 9.452.227,42, totalizando, portanto, o 

montante de R$ 22.519.414,42, como forma de garantir uma alimentação 

nutricionalmente adequada a sua clientela estudantil, inserida nas diversas 

modalidades de ensino ofertadas em sua rede de ensino, contribuindo para o 

crescimento e desenvolvimento dos alunos, com vistas à melhoria dos seus 

rendimentos escolares. 

Desse montante de recursos aplicados, R$ 2.961.120,32 foram utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar, equivalendo 

aproximadamente ao percentual de 22,76%, um crescimento de 12,14% p.p em 

relação ao ano de 2016 (10,62%). Nessa direção, o desafio para o ano de 2018 será 

a aplicação dos 30% previstos na Lei nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, Art. 14. 

Em 2018 a transferência de recursos financeiros do Governo Federal, foi da 

ordem de R$ 13.067.187,17, destinados à aquisição de gêneros alimentícios, como 

forma de suplementar a alimentação escolar ofertada pelas unidades escolares 

estaduais. Aliado ao repasse recebido do governo federal, a SEED investiu R$ 

6.054.565,69 totalizando, portanto, o montante de R$ 19.121.752,86 como forma de 

garantir uma alimentação nutricionalmente adequada a sua clientela estudantil, 

inserida nas diversas modalidades de ensino ofertadas em sua rede de ensino. Para 

tanto, a Secretaria da Educação realizou chamada pública, assim como, pregão 

eletrônico, através dos quais foram adquiridos os itens aprovados. 

Assim sendo, o cardápio da alimentação servida nas unidades escolares 

estaduais, no ano de 2018, foi elaborado de modo a suprir as necessidades 

nutricionais diárias dos alunos de acordo com o tempo que o mesmo permaneceu 

na escola. A alimentação oferecida aos estudantes foi composta por produtos 

lácteos, verduras, frutas, carnes, cereais e sucos. 
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Alunos beneficiados e Recursos investidos em Alimentação Escolar por Programa/SEED em 
2018. 

Programa 
Número de Alunos 

Beneficiados 
Valor do Comprado 
(Recursos Federais) 

Valor do Comprado 
(Recursos Estaduais) 

PNAEF (Ensino Fundamental) 75.508 7.357.214,88 1.200.248,72 

PNAEQ (Quilombola) 743 64.408,59 197.083,67 

PNAEI (Índio) 110 7.529,40 22.752,30 

EJAF (Ens. Fundamental) 

16.563 438.656,74 1.477.977,49 
EJAEM (Ens. Médio) 

PNAEM (Ens. Médio) 65.601 5.598.413,83 1.931.959,62 

Mais Educação (Ens. 
Fundamental) 

14.866 715.915,88 1.055.896,15 

Educação Especial 506 21.333,50 143.142,90 

PEATI (Centros Experimentais e 
outros) 

9.460 1.307.170,71 
25.504,84 

 

Sergipe Alfabetizado* 13.902 165.682,00 - 

TOTAL 
197.259 15.510.643,53 6.054.565,69 

Fonte: Arquivo DAE/SEED 

*os recursos do programa Sergipe Alfabetizado são administrados pela coordenação do próprio programa na SEED, 

razão pela qual, não está computado no valor final gerenciado pelo DAE. 

 

Em 2018, portanto, por meio do Programa de Alimentação Escolar, a SEED 

atendeu a 197.259 alunos da rede estadual de ensino, representando um 

investimento de R$ 21.565.209,22. 

 Desse montante de recursos aplicados, R$ 3.489.857,23 foram utilizados 

na aquisição de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar, equivalendo 

aproximadamente ao percentual de 29,03%, um crescimento de 6,27% pontos 

percentuais em relação ao ano de 2017 (22,76%). Nessa direção, o desafio para o 

ano de 2019 será a aplicação dos 30% previstos na Lei nº. 11.947 de 16 de junho de 

2009, Art. 14. 

Além das aquisições de gêneros alimentícios para suprir as unidades 

escolares o DAE/SEED realizou capacitações para manipuladores de alimentos em 

100% das Diretorias de Educação com o objetivo de sensibilizar estes profissionais 

quanto a importância do preparo dos alimentos, conscientizá-los acerca dos Direitos 

Humanos à Alimentação adequada e da importância destas no Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE, conforme mostra o quadro abaixo:  
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Quadro de Distribuição de Participante das Capacitações 

CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

DEA  
 ( ARACAJU) 

27/09  (MANHÃ E TARDE) 

DRE 1  (ESTÂNCIA) 25/09 

DRE 2  ( LAGARTO) 26/09 

DRE 3  ( ITABAIANA) 19/09 

DRE 4  (JAPARATUBA) 21/09 

DRE 5  ( N. S. DAS DORES) 18/09 

DRE 6  (PROPRIÁ) 11/09 

DRE 7  (GARARU) 26/09 

DRE 8  (N. S. DO SOCORRO) 28/09 

DRE 9  (N. S. DA GLÓRIA) 13/09 

 

 

Ressalta-se, todavia, que a Meta deixou de ser atingida no tocante ao segundo 

indicador: “terceirizar o fornecimento dessa alimentação em 40% das unidades 

escolares da rede pública estadual, até 2018”, considerando que nenhuma ação foi 

desenvolvida nesse sentido, por conta do contingenciamento de recursos por que vem 

passando o estado. 

 

META 12: Garantir, anualmente, o acesso ao transporte 

escolar a 100% dos alunos da rede pública estadual que 

dele necessita, em parceria com 85% dos municípios, até 

2018. 

 

A SEED proporciona o acesso ao transporte escolar de duas formas: a primeira, 

por meio da contratação, pela própria Secretaria, de empresas especializadas no 

fornecimento de veículos para o transporte escolar, numa ação articulada com os 

municípios, sendo esses veículos integrados à logística de transporte escolar local, de 

modo a otimizar o benefício aos educandos; na segunda, esse acesso dar-se por meio 

de convênios com as prefeituras, visando o repasse de recursos financeiros para o 

custeio municipal do transporte dos alunos do estado. 

Em 2015 foram transportados 42.948 estudantes em todo o Estado de Sergipe, 

incluindo a Capital Aracaju, tendo sido investidos R$ 75.355.914,19, com o transporte 
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contratado, bem como R$ 14.873.296,47, repassados a 35 municípios conveniados. O 

total de recursos da ação foi de R$ 90.229.210,66. 

Em 2016 foram transportados 43.247 estudantes em todo o Estado de Sergipe, 

incluindo a Capital Aracaju, contado com a parceria de 28 municípios sergipanos. Já por 

meio de contrato, atendeu aos demais municípios com investimentos de R$ 

97.686.957,94. Os repasses para as Prefeituras alcançaram o montante de R$ 

13.358.907,52. O total aportado nesta ação foi de R$ 111.045.865,46. 

Em 2017 foram transportados 44.524   estudantes em todo o Estado de Sergipe, 

incluindo a Capital Aracaju, contado com a parceria, por meio de convênios, de 30 

municípios sergipanos, com repasses para as Prefeituras alcançando o patamar de R$ 

10.096.560,00. Já por meio de contrato, atendeu aos demais municípios, representando 

um investimento de R$ 58.695.964,41. O total de recursos aportado nesta ação alcançou 

R$ 68.792.524,41. 

Em 2018 foram transportados 43.663 estudantes, incluindo a Capital Aracaju, 

contando com a parceria, por meio de convênios, de 28 municípios sergipanos, com 

repasses para as Prefeituras alcançando o patamar de R$ 11.408.805,00, até o mês de 

novembro. Já por meio de contrato, atendeu aos demais municípios, representando um 

investimento de R$ 87.261.769,69. O total de recursos aportado nesta ação alcançou 

R$ 98.670.574,69, até o mês de novembro. 

 

META 13: Garantir a segurança em 100% das escolas da 

rede estadual de ensino e terceirizar a vigilância em 40% 

das unidades escolares, até 2018. 

 

Com o objetivo de reduzir os índices de arrombamentos e furtos ao 

patrimônio público das escolas estaduais, a SEED implantou o serviço especializado 

de vigilância, via terceirização. Atualmente, são atendidas 75 unidades de ensino 

que apresentam maior vulnerabilidade, atingindo um percentual de 21,3%. Além de 

proteção especial ao patrimônio e à propriedade, essa ação visa promover proteção 

às pessoas que integram a comunidade escolar. Nas demais unidades de ensino, o 

serviço de vigilância foi realizado por servidores públicos. 

Como resultado, nas unidades de ensino onde o serviço foi implantado, 

houve uma redução superior a 75% nas ocorrências de arrombamentos e furtos. 
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Está em fase de elaboração o Projeto Básico para a contratação de mais 50 

Postos de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com este aumento passarão 

a ter cobertura 05 municípios, atingindo 36% de cobertura do serviço prestado nas 

unidades de ensino com maior registro de ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



73 
 

COMPROMISSO 6: Prezar pela qualidade da gestão pública, representada pela 

potencialização da formação dos quadros técnicos e docentes da Secretaria 

de estado da educação, sobretudo da melhoria da Gestão Escolar. 

 

META 01: Ofertar a 100 % dos docentes, que não possuem 

formação inicial (licenciatura), as vagas do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFS, destinadas à 

rede estadual. 

 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído pelo Decreto n° 

5.800, em 08 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País". Trata-se de um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos superiores por meio da educação a distância (EaD), 

prioritariamente, para a formação inicial e continuada dos professores da educação 

básica, assim como, dirigentes, gestores e trabalhadores em educação dos estados, 

municípios e do Distrito Federal.  

Em Sergipe, a parceria com a Universidade Federal de Sergipe por meio da 

Universidade Aberta do Brasil-UAB oferta, periodicamente, vagas para professores que 

não possuem formação superior ou que desejam adquirir uma segunda graduação nos 

cursos de licenciatura distribuídas em 12 municípios que possuem polos da UAB, 

conforme quadro abaixo. 

POLO CURSOS 

Polo Arauá – Centro 
Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, 

Letras, Inglês, Letras Português, Matemática, Química 

Polo Brejo Grande –Centro Geografia, Letras Espanhol, Letras, Português 

Polo Carira - Vila Nova Letras Inglês, Letras Português, Matemática 

Polo Estancia - Centro História, Química 

Polo Japaratuba - Centro 
Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, 

Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Química 

Polo Lagarto - Colônia Treze 
Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, 

Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Química 

Polo Nossa Senhora Da Gloria - Silos Geografia, Letras Espanhol 

Polo Nossa Senhora Das Dores - Centro Filosofia, Letras Português 

Polo Poço Verde - Centro 
Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, 

Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Química 

Polo Porto Da Folha - Centro 
Ciências Biológicas, Filosofia, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras 

Inglês, Letras Português, Matemática 

Polo São Cristóvão - Roza Elze 
Administração pública, Geografia, História, Letras espanhol 

Letras inglês 

Polo São Domingos - Centro 
Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Letras espanhol, Letras inglês, Letras português, Matemática, Química 
Fonte: Capes/UAB 
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 Vale ressaltar que em Sergipe, a maior demanda para os cursos da UAB está 

mais voltada para a segunda licenciatura. 

Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 

Ano 
Dependência 
Administrativa 

Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Educação de 
Jovens e 

Adultos (EJA) 

Educação 
Especial Total Creche 

Pré-
Escola 

Total 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

2014 Estadual -- -- -- 96,7 92,9 98,4 98,6 98,2 98,6 98,1 

2015 Estadual  -- -- -- 97 93,6 98,4 98,6 96,8 99 92,7 

2016 Estadual -- -- -- 97,5 94,3 98,8 98,6 98,5 98,5 100,0 

2017 Estadual -- -- -- 97,4 94,9 98,4 98,7 98,3 98,4 100,0 

Fonte: INEP. 

Salientamos que na Rede Estadual, em 2014, haviam 85 docentes, em atividade, sem 

formação inicial. Hoje temos 60 docentes, atuando na rede sem a formação de nível 

superior, desses, segundo informações do setor responsável, 49 estão matriculados nos 

cursos de licenciatura ofertados pela UAB. 

 

META 02: Ofertar, anualmente, 1.000 vagas em cursos de 

aperfeiçoamento e de extensão aos docentes da rede 

estadual de ensino por meio do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB/UFS, até 2018. Indicador: Nº de 

vagas em cursos de aperfeiçoamento e de extensão 

ofertadas aos docentes da rede estadual de ensino. 

 

O Centro de Educação Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe-

CESAD/UFS realizou durante o ano de 2017 diversos cursos de aperfeiçoamento e 

extensão voltados para os alunos da UAB atingindo o quantitativo de 1.050 vagas 

disponibilizadas.  Em 2018, foi realizado o Curso de Aperfeiçoamento Educação, 

Pobreza e Desigualdade Social, onde foram ofertadas as seguintes vagas: 

 

 Polo Profissionais da ed. 

Arauá 10 vagas 

Brejo Grande 10 vagas 

Japaratuba 10 vagas 

Poço Verde 10 vagas 

Porto da Folha 10 vagas 

São Cristóvão 10 vagas 
Fonte: CESAD/UFS 

 

Nesse período, 17 docentes da Rede Estadual participaram dos cursos de 

aperfeiçoamento.  
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META 03: Ampliar para 1.300 a oferta de vagas em cursos 

de pós-graduação lato sensu voltados para a prática 

educacional, aos profissionais do magistério e aos demais 

trabalhadores da educação, em parceria com as 

Instituições de Ensino Superior – IES, até 2018.  

 

Conforme informações do Setor responsável pela meta, em 2015 estava 

previsto 1.136 vagas e foram disponibilizadas 2.550, meta superada no período. Em 

2016 estava previsto 1.186, entretanto não temos informações sobre a oferta.  Em 2017 

foi lançada pela CAPES/MEC a nova Plataforma Freire, onde estava previsto 1.236, mas 

não obtivemos informações sobre a oferta. Hoje, temos na rede 4.172 professores pós-

graduação lato sensu. Vale ressaltar, segundo informações do setor responsável pela 

meta, a SEED participa regularmente do monitoramento através do comitê gestor na UFS, 

anualmente é elaborado relatório técnico e o CESAD, sempre que solicitado, encaminha 

todos os dados anualmente no mês de dezembro. 

 

META 4. Ofertar 60 vagas, anualmente, para professores 

da rede estadual nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, mediante parceria com as Instituições de Ensino 

Superior – IES e Governo Federal, até 2018.  

 

O setor responsável pela meta, UAB/DRH, propôs em seu plano de ação anual, 

monitorar através do censo, o quantitativo de docentes da rede estadual que não possui 

pós-graduação stricto sensu, nesse sentido o setor informa, que a ação foi executada a 

contento. Além disso, ressalta que a divulgação, junto aos professores da rede estadual, 

sobre a disponibilidade de vagas ocorre sempre que houver processo seletivo gerado 

pela CAPES/MEC.  

Ressaltamos que entre 2015 e 2017 as metas de oferta estabelecidas foram 

superadas.  Hoje, na rede estadual, temos em média 641 professores com curso de pós-

graduação stricto sensu, sendo 585 mestres e 56 doutores. O monitoramento dos 

dados referentes aos docentes cursistas é realizado através do comitê gestor do 

CESAD. 
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META 05: Capacitar 2.000 servidores da rede estadual de 

ensino no programa PROFUNCIONÁRIO, até 2018. 

 

O PROFUNCIONÁRIO (Programa Nacional de Valorização dos 

Trabalhadores) foi criado pelo Governo Federal no ano de 2005, tendo como objetivo 

desenvolver ações capazes de criar estruturas promotoras da valorização, para os 

trabalhadores não docentes que exercem funções de executor de serviços básicos, 

merendeira, oficial administrativo e vigilante, nas escolas das redes públicas 

estaduais e municipais, em habilitação compatível com a atividade que exerce na 

escola. Em Sergipe tivemos 3 edições do programa, conforme tabela abaixo. 

Quadro com Edições do programa no Estado – 2014-2018 

EDIÇÃO ANO MATRICULA Nº CERTIFICADOS ÁREAS DE FORMAÇÃO 

1ª 
2009/2010 - 816 município e estado 

Secretaria Escolar, alimentação 
Escolar e Infraestrutura Escolar; 

2ª 2012/2013* - 600  município e estado - 

3ª 

2014-2016 350 cursistas 198 estado 
Alimentação Escolar(49) 
Infraestrutura Escolar (64) Multimeios 
Didáticos (03) secretaria Escolar (82) 

4ª 2017/2018 - - Não houve continuidade. 

*Sob a coordenação do IFS. 

Trata-se de um curso técnico na área de alimentação escolar, infraestrutura 

escolar, multimeios didáticos e secretaria escolar, todos com modalidade 

semipresencial e duração de 1 ano e 8 meses, desenvolvido por meio de parceria 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS. O 

programa encerrou suas atividades, nacionalmente, em 2017. 

 

META 6. Garantir formação continuada para 60% para 

professores e demais profissionais da educação até 2018. 

Indicador: % de professores e demais profissionais da 

educação que participaram de formação continuada 

 

O Centro de Qualificação de Professores-CQP, vinculado ao DRH é o órgão 

responsável por implementar e atender as demandas da Política de Formação 

Continuada da Rede Estadual. Esse órgão está passando por um processo de 

reestruturação e nesse sentido, está, dentre outras coisas definindo local para instalação 
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do centro de modo a atender ao seu objetivo. Atualmente o CQP funciona e desenvolve 

suas atividades na Secretaria, sem o espaço e as condições mínimas de funcionamento. 

Para garantir o desenvolvimento das atividades, foram recrutados pessoal para 

compor a equipe, para tanto foram disponibilizados 02 técnicos consta no seu quadro 

funcional, hoje composto por 01 Diretor, 02 técnicos, quadro mínimo para o desempenho 

de suas funções. Dessa forma, foram instaladas duas Coordenadorias a pedagógica e 

a Administrativa, faltando ainda a coordenação de estudo e pesquisa.  Além disso, foi 

elaborado um plano emergencial de reestruturação do CQP já apresentado para o diretor 

do DRH.  

A coordenação Estadual da Universidade Aberta do Brasil- UAB e do 

PROFUNCIONARIO, foram migradas para a estrutura do CQP, tendo em vista organizar 

todo processo de formação em um único local. 

Entre os anos de 2015 e 2018 foram certificados, através do Centro, 6.121 professores 

e profissionais da educação. As certificações ocorrem até 30 de dezembro do corrente 

ano.  

Temos ainda como ações a serem realizadas em 2019, a definição e instalação 

do CQP em local próprio e adequado; Equipar o CQP com recursos materiais e humano 

para atender sua ampliação; Redimensionar a Política de Formação dos Profissionais 

da Educação com o propósito de atender às orientações dos Planos de Educação e a 

Política Nacional de Formação Inicial e Continuada; Revisar a Portaria 4080/2004 e 

propor sua reformulação, adequando-a aos preceitos da Política de Formação, 

encaminhando-a para a devida aprovação; Instalar um grupo Gestor da Política de 

Formação; Realizar o levantamento de indicadores oficiais que ofereçam suporte para 

redimensionar a Política e suas respectivas ações (dimensões da rede percentual de 

docentes e sua formação adequada às disciplinas que leciona, cumprimento do 1/3 de 

hora-atividade). 

 

META 07: Implantar o Plano de Ações Integradas para o 

Desenvolvimento da Cultura da Não Violência na Escola 

em 88 (25%) unidades escolares da rede estadual, até 2018. 

 

A ideia central de implantação e implementação do Plano de Ações Integradas 

para o Desenvolvimento da Cultura da Não Violência na Escola, é intensificar as ações 

de prevenção e de enfrentamento às diversas formas de violência e conflitos, oriundos 
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de relações interpessoais que se estabelecem no cotidiano das unidades de ensino. O 

trabalho é desenvolvido a partir da identificação de registros de violências que 

comprometeram a rotina escolar. Assim sendo, várias ações foram deflagradas para 

atendimento, por meio da equipe do Núcleo de Prevenção à Violência – 

NPV/SEDH/DED, nas unidades de ensino da rede. 

Em 3 anos, o Plano de Ações Integradas para o Desenvolvimento da Cultura da 

Não Violência na Escola o foi implantado em 110 escolas da rede estadual de ensino, 

ultrapassando assim, o proposto na meta. Está em andamento a implantação do Plano 

em mais 10 escolas. 

META 08: Implementar, com vistas a melhoria da gestão 

democrática, sistemática de fortalecimento, 

acompanhamento e avaliação dos conselhos escolares, 

atendendo 100% das escolas da rede estadual, até 2016. 

 

A SEED, por meio da Coordenadoria de Gestão Democrática e Articulação com 

os Municípios/COGEDAM, realiza o processo eleitoral com vistas a implantação de 

Conselhos Escolares, em todas as Unidades de Ensino da rede estadual. A 

implementação dos mesmos também requer da equipe da COGEDAM/SEED um 

monitoramento continuo além da realização de formações para presidentes e 

tesoureiros com vistas ao melhor desempenho de suas funções enquanto membros dos 

Conselhos Escolares.  

Em 2016, a SEED atuou na legalização das unidades escolares junto à receita 

federal, aos bancos e outras instituições, atingindo 98% das escolas com situação 

regularizada. Ainda nesse ano, Sergipe foi contemplado com a liberação, por parte da 

Coordenação Nacional do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos /MEC, 

para inserção de 11 turmas, atendendo 440 cursistas/conselheiros, integrantes das 

redes municipais e estadual, em 11 municípios. Das quais, 9 turmas, com 360 alunos 

cursistas concluíram a formação em 2016 e 2 turmas, com 80 cursistas, concluirão no 

início de 2017. 

Em 2017, objetivando o fortalecimento da atuação dos Conselhos Escolares, a 

SEED, desenvolveu um plano de capacitação para todos os conselheiros dos Conselhos 

Escolares das unidades de ensino jurisdicionadas à rede estadual, além de elaborar e 

distribuir para todos os conselheiros, material didático instrucional, sobre legalização e 

o papel dos conselhos escolares na gestão escolar. Em 2018 foi realizado processo 
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eleitoral em 3 unidades de ensino cujos Conselhos Escolares tiveram mandatos 

encerrados, além do Centro Estadual de Educação Profissionalizante “Berila Alves de 

Almeida”, inaugurado nesse exercício. Também foi realizada formação para os 

presidentes e tesoureiros (gestores das unidades escolares) dos Conselhos Escolares, 

da qual participaram 114 presidentes e 200 tesoureiros. 

Destaca-se que das 354 unidades escolares estaduais 8 não possuem 

conselhos escolares, pois 4 encontram-se em fase de finalização do processo de 

implantação, 3 não atendem aos requisitos legais e 1 teve o CNPJ cancelado. 

 No que diz respeito à ação que trata da “elaboração de diagnóstico para 

levantamento dos principais problemas na Gestão da Escola”, não foi realizada em 

função do contingenciamento de gastos com o transporte. Só foram realizadas visitas, 

em caráter de diligência, às unidades de ensino que necessitaram de atendimento 

específico. Da mesma forma também, a ação que objetivava “propor ações corretivas e 

encaminhar as demandas levantadas no diagnóstico e no decorrer do funcionamento do 

Conselho Escolar”, teve a sua operacionalização inviabilizada. 

Os membros dos quatro Conselhos Escolares que passaram por processo 

eleitoral em 2018, assim como os dos demais 300 Conselhos Escolares que 

necessitaram reformular seus estatutos em função da mudança da forma de 

movimentação bancária (cartão magnético), foram orientados quanto aos 

procedimentos. 

 

META 09: Monitorar e avaliar, anualmente, a execução do 

Plano Estadual de Educação de Sergipe 2015-2025, com 

vistas ao cumprimento de 100% de suas metas previstas 

até 2018. 

 

O Plano Estadual de Educação de Sergipe, com vigência de 10 anos, aprovado 

pela LEI Nº. 8.025 DE 04 de setembro de 2015, com vistas ao cumprimento do disposto 

no art. 214 da Constituição Federal e na Lei (Federal) nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE, é composto por 20 Metas, traçadas 

com base em 10 diretrizes:  

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 
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na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da 

educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e tec-

nológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento 

às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - valorização 

dos profissionais da educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos e à sustentabilidade socioambiental. 

Assim, para cada uma das Metas traçadas, uma série de estratégias foram 

então definidas, com vistas a conduzir e a alavancar o processo de alcance das Metas 

do PEE, de forma eficaz e eficiente.  

Dessa forma, diante do que dispõe o Plano Estadual de Educação de Sergipe, 

a SEED, ao elaborar o seu Planejamento Estratégico-PES para o período 2015/2018, 

buscou estabelecer Compromissos que pudessem, ao longo do quadriênio que se 

iniciava, estabelecer metas igualmente compatíveis com as diretrizes do PEE, por meio 

das quais deveriam ser traçadas as ações com vistas a sua real execução no decorrer 

do referido quadriênio. 

Assim, devidamente sustentados no PEE e no PES, nos restava executar os 

Planos Anuais de Trabalho e, paralelamente, iniciar o processo de monitoramento e 

avaliação do nosso desempenho, enquanto gestores da educação do estado nesse 

período 2015-2018.  

Na prática, durante os dois primeiros anos de execução do PEE, em que pese 

algumas metas estarem em execução pela SEED, nenhuma ação foi desenvolvida no 

tocante ao seu monitoramento. Em 2017 foi instituída a comissão coordenadora de 

monitoramento e avaliação do PEE e, somente em junho de 2018 foi instituída a equipe 

técnica composta por 20 membros (titulares e suplentes), formada por técnicos da 

SEED, ocasião em que a ação de monitoramento passou a ser formatada, nos moldes 

do que esse tipo de processo implica.  Assim sendo, nos meses de junho e julho de 2018 

foram realizados dois encontros de formação sobre a metodologia de monitoramento e 

avaliação proposta pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

(SASE/MEC). De agosto a outubro de 2018 foram realizados cinco encontros para 

estudo do PEE e análise do andamento das estratégias e evolução das metas com base 
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no relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento do Plano Nacional de Educação 

produzido pelo Inep e de dados do Censo Escolar. 

 

META 10: Regularizar a oferta do ensino em 100% das 

instituições da rede pública estadual até 2018. Indicador: 

% de instituições da rede pública estadual com oferta de 

ensino regularizada 

 

É competência da SEED promover e realizar a inspeção, supervisão e 

auditagem das Unidades Escolares do Sistema de Ensino do Estado, para o 

cumprimento das respectivas diretrizes e normas, observando a legislação vigente. 

Em 2018 conseguimos atingir a meta proposta. Entretanto na Escola Estadual 

Jorge Amado, integrante da DRE 08, está em processo de Autorização da oferta da 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, junto a Diretoria Regional de Educação, 

para ser encaminhado pelo DIES ao Conselho Estadual de Educação.  

No que se refere à ação: Implementação, até o ano de 2020, do Calendário 

Escolar com terminalidade dentro ano civil, observa-se que os dados constantes do 

Relatório de 2017 apontaram que 30% das Escolas Públicas Estaduais concluíram o 

ano letivo de 2017 dentro do ano civil, enquanto que em 2018 este percentual subiu para 

46%, devendo ser concluído em 2020. A cerca da auditagem 30% das escolas da rede 

privada, das 411 escolas particulares cadastradas no censo escolar, foram auditadas por 

este Departamento124 unidades de ensino privadas, correspondendo a 30% das 

escolas cadastradas no Censo Escolar. 
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COMPROMISSO 7: Ampliar a oferta de Formação Profissional e Tecnológica, 

articulada ao ensino médio nas formas integrada, concomitante e subsequente e 

o atendimento ao jovem e adultos egresso do ensino médio com oferta de curso 

de Formação Inicial e Continuada, considerando as especificidades espaciais do 

Estado de Sergipe e as necessidades das populações nos diferentes territórios. 

 

O objetivo central desse compromisso é discuti a política de educação 

profissional e tecnológica, com vistas à formação humana e cidadã, articulada com a 

formação para o trabalho. Essa proposta, alinhada as metas 10, 11 e 16 do Plano 

Estadual de Educação-PEE 2015-2025, e ao Planejamento Estratégico da SEED 2015-

2018,  tem como base, dentre outros aspectos,  propor a ampliação da oferta de 

Formação Profissional e Tecnológica, articulada ao ensino médio nas formas integrada, 

concomitante e subsequente e o atendimento ao jovem e adulto egresso do ensino 

médio com oferta de curso de Formação Inicial e Continuada, considerando as 

especificidades espaciais do Estado de Sergipe e as necessidades das populações nos 

diferentes territórios. Nesse sentido, destacamos os principais resultados das ações 

propostas no ciclo 2015-2018. 

 

META 01: Ampliar, com apoio da União, a oferta de 

educação profissional técnica integrada ao nível médio, na 

rede pública estadual de ensino, alcançando 3.625 (5%) 

alunos do ensino médio, até 2018. 

 

Em continuidade à oferta de vagas em cursos técnicos profissionalizantes na 

forma integrada ao Ensino Médio, em 2018, a SEED ofertou 570 matrículas em 07 (sete) 

cursos em 6 (seis) Unidades de Ensino. No ciclo de 2015-2018 foram beneficiados 1.215 

alunos, conforme tabela abaixo. 

 
Cursos Técnicos na forma Integrada ao Ensino Médio ofertados no período 2015-2018 

Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  
Matricula/Ano 

2015 2016 2017 2018 

Boquim 
CE Cleonice Soares da 

Fonseca 

Técnico em Administração 0 0 40 27 

Técnico em Manutenção e suporte a 

Informática 
0 0 0 34 

Carmópolis CEEP Gov. Marcelo Déda 
Técnico em Segurança do Trabalho 0 0 34 60 

Curso Técnico em Petróleo e Gás 0 0 34 59 
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Cursos Técnicos na forma Integrada ao Ensino Médio ofertados no período 2015-2018. 
(Continuação) 

Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  
Matricula/Ano 

2015 2016 2017 2018 

N.Sa. das Dores CEEP Berila Alves Curso Técnico em Agroindústria 0 0 0 123 

Neópolis 
CEEP Agonalto Pacheco da 

Silva 

Técnico em Segurança do Trabalho 0 0 35 63 

Técnico em Alimentos 0 0 0 35 

Japoatã 
Escola Família Agrícola de 

Ladeirinhas 
Técnico em Agropecuária 42 55 67 76 

Poço Redondo 
CEEP Dom José Brandão de 

Castro 

Técnico em Agropecuária 95 90 77 71 

Técnico em Agroindústria 16 8 0 22 

TOTAL 153 153 287 570 

Fonte: SIGA/SEPRO/SEED 

 

Com a construção do Centro Estadual de Educação Profissional Gov. Seixas 

Dória foram ofertados, entre 2017-2018, 04 cursos na modalidade de Ensino Médio 

Integrado ao Técnico Profissionalizante, ligados ao eixo de ambiente e saúde: Técnico 

em Gerência em Saúde, Técnico em Agente Comunitário em Saúde, Técnico em 

Registro e Informação em Saúde e Técnico em Vigilância em Saúde. 

 

META 02: Ampliar para 372 (30% anualmente) a oferta de 

vagas nos Cursos Técnicos na forma Concomitante e para 

1.014 na Formação Inicial e Continuada – FIC, por meio do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC, até 2018. 

 

Entre os anos de 2017 e 2018 a Secretaria de Estado da Educação 

implantou Cursos Técnicos, na forma concomitante, com recursos do tesouro 

nacional, conforme tabela abaixo. Nesse período a matricula foi 139 alunos, onde 

observamos um déficit de 233 alunos, considerando o Indicador 1 da meta proposta.  

 

Cursos Técnicos na forma Concomitante ao Ensino Médio ofertados no período 2015-2018 

Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  
Matricula/Ano 

2015 2016 2017 2018 

Aracaju Conservatório de Musica Técnico em Canto x x x 103 

N.Sa, do Socorro CEEP. Gov. Seixas Doria Técnico em Agente Comunitário de Saúde x x 17 19 

Total x x 17 122 

Fonte: SIGA/SEPRO/SEED 
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No que concerne à Formação Inicial e Continuada – FIC, por meio do 

PRONATEC, vale ressaltar que a SEED não é ofertante do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico – PRONATEC é apenas demandante, ou seja, a matricula 

referente a esse serviço fica a cargo das instituições ofertantes.  

Ressaltamos, contudo, que a SEED ofertou em suas Unidades de Educação 

Profissional os Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, sem a vinculação 

com o programa PRONATEC, e nesse contexto foram 3.188 alunos matriculados, 

dado que supera o indicador 2 da meta. 

Matrícula em Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC nas Unidades Estaduais de 
Educação Profissional – 2015-2018. 

Unidade de Educação Profissional 
Nº DE MATRÍCULA 

2015 2016 2017 2018 

CEEP Gov. Marcelo Déda - Carmópolis 300 100 260 112 

CEEP Agonalto Pacheco da Silva - Neópolis 197 73 181 65 

Conservatório de Música – Aracaju 0 0 0 777 

Colégio Estadual Murilo Braga 118 78 0 x 

CEEP Maria Fontes de Farias 173 179 261 179 

Colégio Estadual Joana de Freitas Barbosa 68 128 0 16 

C. Estadual Cleonice Soares da Fonseca 23 0 0 x 

TOTAL 879 458 702 1149 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

META 03: Ampliar para 1.654 (30% anualmente) a oferta de 

vagas nos Cursos Técnicos na forma subsequente, até 2018. 

 

Os cursos técnicos subsequentes, oferecidos somente a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio, apresentou um crescimento significativo da matrícula no ciclo 

2015-2018, conforme tabela abaixo. Destacamos, nesse período, o ano de 2018 que 

superou a meta proposta, com a matricula de 1728 alunos. No quadriênio 2015-2018 

foram matriculados 5.379 alunos nos diversos cursos ofertados. 

Matriculas dos Cursos Técnicos na forma Subsequente, nas Unidades de Ensino de Educação 
Profissional, 2015-2018. 

Educação Profissional 
Nº de Matriculas 

2015 2016 2017 2018 

CEEP “José Figueiredo Barreto” - Aracaju 335 120 496 439 

Instituto de Educação Rui Barbosa 91 42 141 165 

Conservatório de Música - Aracaju 111 58 80 x 

CEEP “Maria Fontes de Faria” - Boquim 64 56 34 103 

CE Cleonice Soares da Fonseca  x x 16 40 
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Educação Profissional 
Nº de Matriculas 

2015 2016 2017 2018 

 x x 48 34 

CEEP Gov. Marcelo Déda Chagas x 240 120 334 

CEEP “Agonalto Pacheco da Silva” – Neópolis 119 529 196 427 

CEEP Dom José Brandão de Castro – Poço Redondo 175 380 200 186 

TOTAL 895 1425 1331 1728 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

META 04: Ofertar 1.615 vagas na educação profissional a 

distância beneficiando inclusive as populações do campo, 

indígena e quilombola, até 2017. 

 

O Programa e-Tec em Sergipe iniciou as atividades no ano de 2015 com 

programação de término prevista para dezembro de 2017, onde estava prevista a 

oferta de 1.615 vagas, com a execução de apenas uma rodada de vagas de cursos, 

entretanto houve a redução da oferta, passando para 1.204 vagas com execução em 

2016 e termino em 2017. Foram ofertados seis (06) cursos, a saber: Técnico em 

Informática para Internet (411), Técnico em Marketing (73), Técnico em 

Administração (420), Técnico em Agente Comunitário de Saúde (455), Técnico em 

Hospedagem (113), Técnico em Secretariado (57). A matrícula inicial foi de 1788 

alunos, distribuídos em 19 municípios (Aracaju, Estância, Boquim, Lagarto, Poço 

Verde, Simão Dias, Itabaiana, Ribeirópolis, Maruim, Carmópolis, Japaratuba, 

Capela, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Neópolis, Nossa Sra. do Socorro, 

Canindé do São Francisco, Nossa Sra. da Glória e Poço Redondo).  

Para garantir a execução dessa oferta, foi realizada seleção de tutores, 

coordenadores de polo, professores pesquisadores, conforme o Edital nº 17/2015. 

Em 2018, não houve continuidade dos Cursos Técnico na modalidade de Educação 

a Distância, devido ao Programa e-Tec Brasil ter migrado para o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico - PRONATEC, e a SEED não ter realizado a adesão 

no período definido, ou seja, dezembro de 2017.  

 
META 05: Ampliar para 242 (30% anualmente) a oferta de 

matrícula na educação de jovens e adultos na modalidade 

PROEJA na rede estadual, até 2018. 

 
Em 2015 foi implantado o Curso Técnico em Informática, na forma Integrada, 

na modalidade EJA, essa oferta não alcançou o objetivo desejado, devido a clientela 
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não possuir condição de acompanhar o curso, tendo concluindo apenas 12 estudantes 

em 2017, conforme tabela abaixo. 

Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  
Matricula/Ano 

2015 2016 2017 2018 

Aracaju CE Atheneu Sergipense Técnico em Informática/EJA 29 20 12 x 

FONTE: DED/SEPRO 

No exercício de 2018 o curso não foi mais ofertado, devido ao colégio está 

em reforma. Está em processo de elaboração um Projeto para um Curso Técnico em 

Administração e Curso Técnico em Gerência de Saúde, nessa modalidade para ser 

implantado em 2019.  

Está em andamento o Curso de Montagem e Manutenção de Computadores, 

na forma concomitante com Educação de Jovens e Adultos, em Parceria com a 

Prefeitura de Capela/SE, com matricula de 30 estudantes. 

 

META 06: Ofertar formação continuada para gestores, 

professores e técnicos, de 100% das unidades escolares 

de educação profissional, até 2018. 

 

Em 2018, com a efetivação de novo Processo Seletivo foram ofertadas 185 

vagas para Educadores Profissionais, visando atender a necessidades das Unidades 

de Ensino, e nesse sentido, a Secretaria de Estado da Educação através do Serviço 

de Educação Profissional está realizando a Formação Itinerante de professores, 

gestores e pessoal administrativo da Educação Profissional. Já foram ministrados a 

formação no Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva, 

com 16 participantes, no Centro Estadual de Educação José Figueiredo Barreto e 

Instituto de Educação Profissional, com 18 participantes, no Centro Estadual de 

Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, e no Centro Estadual de 

Educação Profissional Berila Alves, com 28 participantes. 

Ainda em 2018, serão realizadas formações dos profissionais das outras 

unidades de ensino conforme cronograma abaixo: 

UNIDADES DE EPT MUNICIPIO DATAS 

CEEP Agonalto Pacheco Neópolis 19/09/2018 

CEEP José Figueiredo e Instituo de Educação Rui Barbosa - IERB Aracaju 30/10/2018 

CEEP Dom José Brandão de Castro e CEEP Berila Alves Poço  Redondo 08/11/2018 

CEEP Gov. Marcelo Déda Carmopolis 06/12/2018 
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CEEP Maria Fontes de Faria e CE Cleonice Soares da Fonseca Boquim 11/12/2018 

Escola Família Agrícola de Ladeirinhas Japoatã 15/12/2018 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

 

Entre o período de 2016-2018 a Secretaria de Estado da Educação firmou 

parcerias com as instituições de Educação Profissional que são ofertantes do 

PRONATEC, para beneficiar os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual. 

Assim sendo, em 2017, por meio de parcerias com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, e com o Instituto Federal de Sergipe – IFS, a 

SEED efetivou 198 matrículas na forma concomitante, nos municípios de Aracaju, 

Estância e São Cristóvão. Com esta iniciativa, a SEED tem possibilitado ao aluno 

cursar o ensino médio e, ao mesmo tempo, a educação profissional técnica. 

Encontra-se em andamento, desde o ano de 2016, com finalização prevista 

para o ano de 2018, os seguintes cursos: Técnico em Eletrônica; Técnico em Redes 

de Computadores; Técnico em Informática; Técnico em Administração; Técnico em 

Eletromecânica e Técnico em Logística, com um total de 34 estudantes distribuídos 

nos 6 cursos, ofertados pelo SENAI. 

Foram ofertadas 1080 vagas em cursos técnicos nas modalidades presencial 

e a distância pelo Instituto Federal de Sergipe/IFS, Escola Santa Bárbara, Centro de 

Estudos da Fundação São Lucas e Centro de Estudos da Fundação Sant’Anna, por 

meio da ação MédioTec/PRONATEC. 

Cursos Técnicos na Modalidade EAD em parceria IFS – 2017/2018 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

 

 

 

 

MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO VAGAS MATRICULAS 

Aracaju 

Técnico em Informática para Internet 80 53 

Técnico em Guia de Turismo 75 44 

Técnico em Administração 240 170 

Itabaiana  Técnico em Informática para Internet 80 33 

Lagarto  Técnico em Informática para Internet 80 52 

Estância  Técnico em Guia de turismo 75 50 

N. S. do Socorro Técnico em Informática para Internet 50 37 

Propriá  Técnico em Informática para Internet 50 33 

TOTAL 730  472 
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Cursos técnicos na modalidade presencial ofertados por instituições parceiras- 2017-2019 

MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO OFERTANTE CURSO TÉCNICO PRESENCIAL VAGAS MATRICULAS 

Aracaju 

Escola Santa Bárbara Técnico em Segurança do Trabalho 100 85 

Escola Santa Bárbara Técnico em Enfermagem 100 91 

Centro de Estudos Fundação São 
Lucas 

Técnico em Segurança do Trabalho 50 
32 

Centro de Estudos Sant’Anna  Técnico em Enfermagem 100 
90 

TOTAL 350 298 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

Em 2018, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Instituto 

João Carlos Paes Mendonça e o Centro Educacional Baha’i “Dr. Massoud jalali” 

ofereceu cursos profissionalizantes de curta duração para estudantes regularmente 

matriculados no Ensino Médio. Foram ofertados Cursos de Teatro, Maquiagem, 

Fotografia e Inglês básico, português e Redação na modalidade presencial.  

 

Cursos de curta duração na modalidade presencial ofertados por instituições Parceiras  

MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO OFERTANTE CURSO  VAGAS MATRICULAS 

Aracaju 

Instituto João Carlos Paes Mendonça Teatro 16 16 

Instituto João Carlos Paes Mendonça Maquiagem 08 
08 

Instituto João Carlos Paes Mendonça Fotografia 32 32 

Centro Educacional Baha’i  
Inglês básico, Português e 
Redação 

20 
18 

TOTAL 76 74 

Fonte: DED/SEPRO/SEED 

 

Ao final do ciclo deste PES/SEED- 2015-2018, verifica-se que muito foi feito, 

todavia, muito ainda precisaria ser feito para que os Compromissos e Metas traçadas 

para o período que ora finda, venham a ser efetivamente atingidos. Resta-nos contarmos 

com a expertise adquirida ao longo desse processo, principalmente no que se refere à 

execução das ações que nos propusemos desenvolver com vistas ao alcance das 

metas, aliado a um monitoramento sistemático da execução das ações, como forma de 

fazermos girar o PDCA e, encontrando entraves, possamos, simultaneamente, agir 

corretivamente, de forma eficaz e eficiente, sem perder de vista o foco e a razão de ser 

desta secretaria. 

 Nesse sentido vislumbramos já grandes avanços, a exemplo da aprovação do 

Currículo Base. Sergipe está entre os oito primeiros estados brasileiros que aprovaram 

o currículo base para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. E nesse contexto, é 

referência nacional, por ter elaborado o documento de forma coletiva com os municípios 

e com as instituições que representam o Magistério nas redes particular, estadual e 
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municipais, com o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).  

O currículo, construído democraticamente, será referência para elaboração da 

base curricular das escolas de Sergipe, onde os princípios norteadores das ações 

pedagógicas estarão voltados ao desenvolvimento das habilidades nos estudantes, 

quais sejam: colaboração, respeito à diferença, criticidade, inclusão, equidade, 

autonomia, sustentabilidade e criatividade. A proposta é de uma educação integral, com 

vistas ao desenvolvimento dos educandos e à promoção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

Assim posto, resta-nos atentarmos aos desafios que se apresentam ao 

elaborarmos o próximo Planejamento Estratégico, os quais deverão nortear as ações da 

SEED no quadriênio de 2019-2022, com vistas a melhoria dos nossos indicadores e 

principalmente para o desenvolvimento efetivo dos alunos.  


