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A) A BNCC e a Educação Infantil: fundamentos 

1) Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na

Educação Infantil:

• Conviver: com outras crianças e adultos, e em

grupos;

• Brincar: sociabilidade e acesso a produções culturais

e estímulo à imaginação, criatividade, experiências

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,

cognitivas, sociais e relacionais;

• Participar: do planejamento e da realização das

atividades (escolha das brincadeiras, dos materiais e

dos ambientes) para desenvolver diferentes

linguagens;



A) A BNCC e a Educação Infantil: fundamentos 

• Explorar: movimentos, gestos, sons, formas,

texturas, cores, palavras, emoções, transformações,

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da

natureza, na escola e fora dela;

• Expressar: como sujeito dialógico, criativo e

sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos,

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, por meio

de diferentes linguagens;

• Conhecer-se: construir sua identidade pessoal,

social e cultural.



A) A BNCC e a Educação Infantil: fundamentos 

2. Os campos de experiências:

 O eu, o outro e o nós: interagir para constituir um

modo próprio de agir, sentir e pensar, descobrir as

diferenças, outros pontos de vista, construir

percepções, questionar-se, diferenciando-se e, ao

mesmo tempo, identificando-se como indivíduo e

ser social.

 Corpo, gestos e movimentos: por meio dos sentidos,

gestos, movimentos impulsivos ou intencionais,

coordenados ou espontâneos, explorar o mundo, o

espaço e os objetos do entorno, relacionar-se.



A) A BNCC e a Educação Infantil: fundamentos 

 Traços, sons, cores e formas: conviver com

diferentes manifestações artísticas, culturais e

científicas, locais e universais (pintura, modelagem,

colagem, fotografia, e mais: a música, o teatro, a

dança e o audiovisual, entre outras.

 Oralidade e escrita: na EI as crianças estão se

apropriando da língua oral: falar e ouvir, desenvolver

vocabulário, internalizar estruturas linguísticas mais

complexas; ouvir a leitura de textos pelo professor,

perguntar, construir sua percepção da língua escrita

pelo reconhecimento dos diferentes usos sociais da

escrita, gêneros, suportes e portadores.



A) A BNCC e a Educação Infantil: fundamentos 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e

transformações: curiosidade sobre o mundo físico

(seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os

animais, as plantas, as transformações da natureza,

os diferentes tipos de materiais); situar-se nos

espaços (casas, rua, bairro, cidade, etc) e tempos

(dia e noite; hoje, ontem, amanhã); posições no

espaço e grandezas (acima, abaixo, ao lado, à frente,

atrás, dentro e fora, grande e pequeno, etc);

conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação,

relações entre quantidades, dimensões, medidas,

comparação de pesos e comprimentos, formas, etc).



3. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
Campos de Experiências

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

O Eu, o Outro 

e o Nós

Corpo, Gestos e 

Movimentos

Traços, Sons, Cores e 

Formas

Oralidade e escrita Espaços, Tempos, 

Quantidades, 

Relações e 

Transformações

Crianças 

de zero a 

1 ano e 6 

meses

• Perceber que suas ações 

têm efeitos relacionais e 

sociais;

• Perceber as 

possibilidades e limites de 

seu corpo;

• Interagir com crianças e 

adultos ao explorar 

materiais, objetos e 

brinquedos;

• Comunicar necessidades, 

desejos e emoções via 

gestos, balbucios,

palavras;

• Reconhecer as 

sensações de seu corpo 

em momento de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso;

• Construir formas de 

interação;

• Demonstrar sentimentos 

de afeição pelas pessoas;

• desenvolver confiança em 

si, em seus pares e nos 

adultos em situações de 

interação.

• Movimentar as partes do 

corpo para exprimir 

corporalmente emoções, 

necessidades e desejos;

• Ampliar suas possibilidades 

de movimento em espaços;

• Experimentar as 

possibilidades de seu corpo: 

brincadeiras em ambientes 

acolhedores e desafiadores;

• Participar do cuidado do seu 

corpo;

• Imitar gestos, sonoridades e 

movimentos de outras 

crianças, adultos e animais;

• Utilizar os movimentos de 

preensão, encaixe e 

lançamento para ampliar suas 

possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos.

• Explorar sons produzidos com 

o próprio corpo e com objetos 

do ambiente;

• Traçar marcas gráficas usando 

instrumentos riscantes e tintas;

• Utilizar materiais variados 

(argila, massa) criando objetos 

tridimensionais;

• Explorar diferentes fontes 

sonora e materiais para 

acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções e músicas;

• Imitar gestos, movimentos, 

sons, palavras de outras 

crianças e adultos, animais, 

objetos e fenômenos naturais

• Comunicar-se: movimentos,

gestos, balbucios, fala, outras;

• Conhecer e manipular materiais 

impressos e portadores (livro, 

revista, etc);

• Ter contato com diferentes 

gêneros textuais (fábulas, etc)

• Ter contato com diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita;

• Reconhecer quando é chamado 

por seu nome e reconhecer os 

nomes de pessoas com quem 

convive;

• Demonstrar interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e a 

apresentação de músicas;

• Demonstrar interesse ao ouvir 

histórias lidas ou contadas 

(observar ilustrações, os 

movimentos de leitura do leitor: 

modo de segurar o livro ou 

revista e de virar as páginas)

• Reconhecer elementos das 

ilustrações;

• Imitar as variações de 

entonação e gestos do leitor  ou 

cantor.

• Explorar e descobrir 

propriedades de objetos 

(odor, cor, sabor, 

temperatura);

• Explorar relações de 

causa e efeito (transbordar, 

tingir, misturar, mover, etc);

• Explorar o ambiente pela 

ação e observação 

(manipular, experimentar);

• Manipular,  experimentar, 

arrumar e explorar o 

espaço;

• Manipular materiais 

diversos para comparar as 

diferenças e semelhanças 

entre eles;

• Experimentar e resolver 

situações-problema do seu 

cotidiano;

• Vivenciar diferentes 

ritmos, velocidades e fluxos 

nas brincadeiras (em 

danças, balanços, etc).



3. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Campos de Experiências

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

O Eu, o Outro 

e o Nós

Corpo, Gestos e 

Movimentos

Traços, Sons,

Cores e Formas

Oralidade e escrita Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações 

e Transformações

Crianças 

de 1 ano 

e 7 

meses a 

3 anos e 

11 

meses

• Demonstrar atitudes de

cuidado e solidariedade na

interação com crianças e

adultos.

• Demonstrar imagem

positiva de si e confiança

em sua capacidade para

enfrentar dificuldades e

desafios.

• Compartilhar os objetos e

os espaços com crianças

da mesma faixa etária e

adultos.

• Comunicar-se com os

colegas e os adultos,

buscando compreendê-los

e fazendo-se

compreender.

• Habituar-se a práticas de

cuidado com o corpo,

desenvolvendo noções de

bem-estar.

• Respeitar regras básicas

de convívio social nas

interações e brincadeiras.

• Valorizar a diversidade

ao participar de situações

de convívio com as

diferenças.

• Resolver conflitos nas

interações e brincadeiras,

com a orientação de um

adulto.

• Apropriar-se de gestos e

movimentos de sua cultura

no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras.

• Explorar formas de

deslocamento no espaço

(pular, saltar, dançar),

combinando movimentos e

seguindo orientações.

• Fazer uso de suas

possibilidades corporais,

ao se envolver em

brincadeiras e atividades

de diferentes naturezas.

•Demonstrar progressiva

independência no cuidado

do seu corpo.

• Deslocar seu corpo no

espaço, orientando-se por

noções como em frente,

atrás, no alto, embaixo,

dentro, fora, etc.

• Desenvolver

progressivamente as

habilidades manuais,

adquirindo controle para

desenhar, pintar, rasgar,

folhear, colar, recortar,

colorir dentro de, entre

outros.

• Criar sons com materiais,

objetos e instrumentos

musicais, para

acompanhar diversos

ritmos de música.

• Utilizar diferentes

materiais, suportes e

procedimentos para

grafar, explorando cores,

texturas, superfícies,

planos, formas e volumes

• Expressar-se por meio de

linguagens como a do

desenho, da música, do

movimento corporal, do

teatro.

• Utilizar diferentes fontes

sonoras disponíveis no

ambiente em brincadeiras

cantadas, canções,

músicas e melodias.

• Imitar e criar movimentos

próprios, em danças,

cenas de teatro, narrativas

e músicas.

• Criar e contar histórias

oralmente, com base em imagens

ou temas sugeridos.

• manusear diferentes portadores

textuais, demonstrando

reconhecer seus usos sociais e

suas características gráficas.

• Ampliar o contato com diferentes

gêneros textuais (parlendas,

histórias de aventura, tirinhas,

cartazes de sala, cardápios,

notícias, etc.).

• Manusear diferentes

instrumentos e suportes de escrita

para desenhar, traçar letras e

outros sinais gráficos.

•Dialogar com crianças e adultos,

expressando seus desejos,

necessidades, sentimentos e

opiniões.

• Identificar e criar diferentes sons

e reconhecer rimas e aliterações

em cantigas de roda e textos

poéticos.

• Demonstrar interesse e atenção

ao ouvir a leitura de histórias e

outros textos.

• Formular e responder perguntas.

•Relatar experiências de fatos

acontecidos, histórias.

•Explorar e descrever

semelhanças e diferenças entre

as características e propriedades

dos objetos (sonoridade, textura,

peso, tamanho, posição no

espaço,).

• Observar, relatar e descrever

incidentes do cotidiano e

fenômenos naturais (luz solar,

vento, chuva, etc).

• Compartilhar situações de

cuidado de plantas e animais.

• Identificar relações espaciais

(dentro e fora, em cima,

embaixo, acima, abaixo, entre,

do lado) e temporais (antes,

durante e depois).

• Classificar objetos segundo o

atributo) tamanho, peso, cor,

forma, etc).

• Analisar situações- problema

do cotidiano, levantando

hipóteses, dados e

possibilidades de solução.

• Utilizar conceitos básicos de

tempo (agora, antes, durante,

depois, ontem, hoje, amanhã,

lento, rápido, depressa,

devagar).

• Contar oralmente objetos,

pessoas, livros.

• Registrar com números.



3. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
Campos de Experiências

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

O Eu, o Outro 

e o Nós

Corpo, Gestos e 

Movimentos

Traços, Sons,

Cores e Formas

Oralidade e escrita Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações 

e Transformações

Crianças 

de 4 

anos a 5 

anos e 

11 

meses

• Demonstrar empatia pelos

outros.

• Atuar de maneira

independente, com

confiança em suas

capacidades, reconhecendo

suas conquistas e limitações

• Ampliar as relações

interpessoais,

desenvolvendo atitudes de

participação e cooperação.

• Comunicar suas ideias e

sentimentos com

desenvoltura a pessoas e

grupos diversos.

•Adotar hábitos de

autocuidado.

•Compreender a

necessidade das regras no

convívio social, nas

brincadeiras e nos jogos

com outras crianças.

• Manifestar oposição a

qualquer forma de

discriminação.

• Usar estratégias pautadas

no respeito mútuo para lidar

com conflitos nas interações

com crianças e adultos.

• Movimentar-se de forma

adequada, ao interagir com

colegas e adultos em

brincadeiras e atividades.

• Criar movimentos, gestos,

olhares, mímicas e sons com o

corpo em brincadeiras, jogos e

atividades artísticas como

dança, teatro e música.

• Demonstrar controle e

adequação do uso de seu

corpo em momentos de

cuidado, brincadeiras e jogos,

escuta e reconto de histórias,

atividades artísticas, entre

outras possibilidades.

• Demonstrar valorização das

características de seu corpo,

nas diversas atividades das

quais participa e em momentos

de cuidado de si e do outro.

• Criar com o corpo formas

diversificadas de expressão de

sentimentos, sensações e

emoções, tanto nas situações

do cotidiano quanto em

brincadeiras, dança, teatro,

música.

• Coordenar com precisão e

eficiência suas habilidades

motoras no atendimento a seus

interesses e necessidades de

representação gráfica.

• Utilizar sons produzidos

por materiais, objetos e

instrumentos musicais

durante brincadeiras, etc.

• expressar-se livremente

por meio de desenho,

pintura, colagem,

dobradura e escultura,

criando produções

bidimensionais e

tridimensionais.

• Apreciar e participar de

apresentações de teatro,

música, dança, circo,

recitação de poemas e

outras manifestações

artísticas.

• Reconhecer as

qualidades do som

(intensidade, duração,

altura e timbre)m

utilizando-as em suas

produções sonoras e ao

ouvir músicas e sons.

• Reconhecer e ampliar

possibilidades expressivas

do seu corpo por meio de

elementos da dança.

• Expressar ideias, desejos e

sentimentos sobre suas

vivências, por meio de

linguagem oral e escrita

(espontânea), de fotos,

desenhos, etc.

• Inventar brincadeiras

cantadas, poemas e

canções, criando rimas,

aliterações e ritmos.

• Escolher e folhear livros,

procurando orientar-se por

temas e ilustrações e

tentando identificar palavras

conhecidas.

• Recontar histórias ouvidas

e planejar coletivamente

roteiros de vídeos e de

encenações, definindo os

contextos, os personagens,

a estrutura da história.

•Recontar histórias ouvidas

para produção de reconto

escrito, tendo o professor

como escriba.

• Produzir suas próprias

histórias orais e escritas.

• Levantar hipóteses sobre

gêneros textuais veiculados

em portadores conhecidos.

• identificar gêneros textuais

mais frequentes.

• Levantar hipóteses em

relação á linguagem escrita.

• Estabelecer relações de

comparação entre objetos,

observando suas propriedades.

• Observar e descrever

mudanças em diferentes

materiais, resultantes de ações

sobre eles, em experimentos

envolvendo fenômenos naturais

e artificiais.

• identificar e selecionar fontes de

informações, para responder a

questões sobre a natureza, seus

fenômenos, suas preservação.

• Registrar observações,

manipulações e medidas, usando

múltiplas linguagens (desenho,

registro por números, escrita

espontânea), em diferentes

suportes.

• Classificar objetos e figuras, de

acordo com suas semelhanças e

diferenças.

•Resolver situações-problema,

formulando questões, levantando

hipóteses, organizando dados,

testando possibilidades de

solução.

• Relatar fatos sobre si e sua

família.

• Relacionar números às suas

respectivas quantidades e

identificar as posições em uma

sequência numérica (antes, ...)

• Expressar medidas e construir

gráficos.



4. A transição da Educação Infantil para o Ensino

Fundamental:
Campos de Experiências

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

O Eu, o Outro 

e o Nós

Corpo, Gestos e 

Movimentos

Traços, Sons, Cores e 

Formas

Oralidade e escrita Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e 

Transformações

• Respeitar e expressar 

sentimentos e emoções, 

atuando com progressiva 

autonomia emocional.

• Atuar em grupo e 

demonstrar interesse em 

construir novas relações, 

respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os 

outros.

• Agir com progressiva 

autonomia em relação ao 

próprio corpo e ao espaço 

que ocupa, apresentando 

independência e iniciativa.

• Conhecer , respeitar e 

cumprir regras de convívio 

social, manifestando respeito 

pelo outro ao lidar com 

conflitos.

• Reconhecer a importância 

de ações e situações do 

cotidiano que contribuem 

para o cuidado de sua saúde 

e a manutenção de 

ambientes saudáveis.

• Apresentar autonomia nas 

práticas de higiene, 

alimentação, vestir-se e no 

cuidado com seu bem-estar, 

valorizando o próprio corpo.

• Utilizar o corpo 

intencionalmente como 

instrumento de interação.

•Coordenar suas habilidades 

psicomotoras finas.

Discriminar os diferentes tipos 

de sons e ritmos e interagir 

com a música, percebendo-a 

como forma de expressão 

individual e coletiva.

reconhecer as artes visuais

como meio de comunicação, 

expressão e construção do 

conhecimento.

relacionar-se com o outro 

empregando gestos, palavras, 

brincadeiras, jogos, imitações, 

observações e expressão 

corporal.

Recriar a partir de imagens, 

figuras e objetos, usando 

materiais simples e ensaiando 

algumas produções 

expressivas.

• Expressar ideias, desejos e 

sentimentos em distintas 

situações de interação, por 

diferentes meios.

• Argumentar e relatar 

oralmente, em sequência

temporal e causal, organizando 

e adequando sua fala ao 

contexto em que é produzida.

•Ouvir, compreender, contar, 

recontar e criar narrativas.

• Conhecer diferentes gêneros 

e portadores textuais, 

demonstrando compreensão da 

função social da escrita e 

reconhecendo a leitura como 

fonte de prazer e informação.

• Identificar, nomear adequadamente 

e comparar as propriedades dos 

objetos, estabelecendo relações 

entre eles para a formulação, o 

raciocínio e a resolução de 

problemas.

• Interagir com o meio ambiente e 

com fenômenos naturais ou artificiais, 

demonstrando atitudes de 

investigação, respeito e preservação.

• Utilizar vocabulário relativo ás 

noções de grandeza (maior, menor, 

igual, etc), espaço (dentro e fora) e 

medidas (comprido, curto, grosso, 

fino) como meio de comunicação de 

suas experiências.

• Resolver, criar e registrar situações-

problema do cotidiano e meios de 

resolução.

• Utilizar unidades de medida 

(dia/noite/dias/semanas/meses/ano) e 

noções de tempo 

(presente/passado/futuro/antes/agora

/depois.

• Identificar e registrar quantidades 

por meio de diferentes formas de 

representação (contagens, desenhos, 

escrita de números, gráficos básicos)



B) A oferta de Educação Infantil em Contagem 

1. Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, a

população na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos

de idade, a demanda típica da Educação Infantil,

corresponde a 6,5% da população total do país. Em

Contagem, com população de 601 mil residentes, há

46.958 crianças residentes de 0 (zero) a 5 (cinco)

anos de idade.

Dentre essas as crianças de 0 (zero) a menos de 1

(um) ano de idade somavam 7.200 residentes, em

2010. Portanto, de 1 ano a 5 anos e 11 meses de idade

a população residente no Município reúne, hoje,

aproximadamente 39.758 crianças.



B) A oferta de Educação Infantil em Contagem 

O total de 46.958 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de

idade residentes em Contagem apresenta a seguinte

distribuição etária:

 0 a menos de 1 ano de idade: 7.203 crianças*;

 1 ano a menos de 2 anos de idade: 7.951 crianças;

 2 anos a menos de 3 anos de idade: 7.951 crianças;

 3 anos a menos de 4 anos de idade: 7.951 crianças;

 4 anos a menos de 5 anos de idade: 7.951 crianças;

 5 anos a 5 anos e 11 meses de idade: 7.951 crianças.

Total de 0 a 5 anos e 11 meses: 46.958 crianças.
[Notas:

1) Admite-se, por hipótese, que uma parcela ponderável das famílias deverá optar por

cuidar da criança em casa até que ela complete 1 ano de idade.

2) Mesmo que a população total cresça (migrações por atração), o total de crianças

tende a se manter estável em razão da queda contínua da taxa de fertilidade.]



B) A oferta de Educação Infantil em Contagem 

Tabela 1: População de 0 a 3 anos e 11 meses, matrícula real em 2017,

matrícula projetada até 2022 e o déficit de oferta estimado até 2022

D
E

P
E

N
D

Ê
N

C
IA

Matrícula realizada na Educação Infantil: 

crianças de 0 a 3 anos  e 11 meses de idade

(Censo Demográfico de 2010: 31026 crianças)

Expansão projetada da matrícula total na 

Educação Infantil no período de 2019 a 2022:

crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade

Oferta passada: 

de 2015a 2017

Expansão da matrícula projetada 

de 2018 a 2020

[construção de 20 novas UMEIS]

[1392 novas matrículas em TI]

Expansão da matrícula 

projetada, de 2021 a 2022

[ 10 UMEIs: 2200 TI  para 

crianças < 4 anos] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privada 2338 2237 2228 2228 2228 2228 2228 2228

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipal:

rede própria

1560 1303 1667 1766

(6,6% sobre 

2017)

2850
(61,4 % sobre 

2018)

3934
(38,0 % sobre 

2019)

5134
(30,5 % sobre 

2020)

6234
(21,4 % 

sobre 2021)

Municipal:

conveniadas

1862 1935 1855 2040 2500 2750 3000
(47,1% sobre 

2018)

4301*
(43,4% sobre 

2019)

Municipal:

total

3422 3238 3522 3806
(8,0 % sobre 

2017)

5350
( 40,6 % sobre 

2018)

6684
( 24,9 % sobre 

2019)

7028*
(23,8 % sobre 

2020)

9429*
(34,2 % 

sobre 2021)

Total

geral

5760 5475 5750
(18,5 % da

demanda)

6034
(19,4 % da 

demanda)

7578
(24,4 % da 

demanda)

8912
(28,7 % da 

demanda)

9256*
(29,8 % da 

demanda)

11657*
(37,6 % da 

demanda)

Déficit real e 

estimado

25293 25578 25303
(déficit de 

81,5 %)

24992
(déficit de 

80,6%)

23448
(déficit de 

75,6 %)

22114
(déficit de 

71,3 %)

21797
(déficit de 

70,2 %)

19396
(déficit  de 

62,4 %)



B) A oferta de Educação Infantil em Contagem 

Tabela 2: População de 4 a 5 anos e 11 meses, matrícula real até 2017 e

matrícula projetada até 2020

D
E

P
E

N
D

Ê
N

C
IA

Matrícula realizada na Educação Infantil: 

crianças de  4 a 5 anos  e 11 meses de idade

(Censo Demográfico de 2010: 15932 

crianças)

Expansão projetada da matrícula total na 

Educação Infantil no período de 2018 a 2020:

crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade

Oferta passada: 

de 2015a 2017

Expansão da matrícula projetada 

de 2018 a 2020

[construção de 20 novas UMEIS]

[2598 novas vagas em tempo parcial]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Privada 4242 4294 4268 4268* 4268 4268

Estadual
0 0 0 0 0 0

Municipal:

rede própria 6560 7549 7937 8503
(+6,7%)

9802
(+ 15,3 %)

11101*
(+ %)

Municipal:

conveniadas 1072 1230 1346 1301 1301 0*

Municipal:

total 7632 8779 9283 9804 11103 11101

Total

geral 11874 13073 13551 14072 15371 15369

Déficit real e 

estimado

4048
(25,4%)

2849
(17,9%)

2371
(14,9%)

1850
(11,6%)

0*
(0,0%)

0*
(0,0%)



B) A oferta de Educação Infantil em Contagem 

Tabela 3: Contagem: População de 0 a 5 anos e 11 meses, matrícula total e

matrícula projetada até 2020 [Cor = matrícula total na Educação Infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses]

D
E

P
E

N
D

Ê
N

C
IA

Crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade

(população total na faixa etária: 31026 crianças)

Crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade

(população total na faixa etária: 15932 crianças)

Matrícula Registrada Matrícula Projetada Matrícula Registrada Matrícula Projetada

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Privada 2338 2237 2228 2228 2228 2228 4242 4294 4268 4268* 4268 4268

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipal

rede 

própria

1560 1303 1667 1766

+ 6,6 %

2850
+ 61,4 %

3934
+ 38,0 %

6560 7549 7937

9604

8503
+ 6,7 %

10269

9802
+ 15,3 %

12652

11101*
+ 13,3 %

15039

Municipal

convenia

das

1862 1935 1855 2040 2500 2750 1072 1230 1346 1301 1301 0*

Municipal

total
3422 3238 3522 3806

+ 8,0 % 

5350
+ 40,6 % 

6684
+ 24,9 %

7632 8779 9283 9804 11103 11101

Total

geral
5760 5475 5750

18,5 % 

da

demanda

6034
19,4 % 

da 

demanda

7578
24,4 % 

da 

demanda

8912
28,7 % 

da 

demanda

11874 13073 13551

19301

14072

20106

15371

22949

15369

24281

Déficit 

real e 

estimado

25293 25578 25303
(déficit 

de 

81,5 %)

24992
(déficit 

de 

80,6%)

23448
(déficit 

de 

75,6 %)

22114
(déficit 

de 

71,3 %)

4048
(déficit: 

25,4%)

2849
(déficit:

17,9%)

2371
(déficit:

14,9%)

1850
(déficit:

11,6%)

0*
(déficit:

0,0%)

0*
(0,0%)



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Os dados e as projeções de crescimento da matrícula indicados

na Tabela 1, com projeções da matrícula até o ano de 2022,

representam sobretudo uma adesão ao Cenário 2 (concentrada

participação das escolas conveniadas na oferta de matrículas às

crianças de 0 a 1 ano e 6 meses de idade). Registra o propósito

do governo e da SEDUC de realizarem metas, a saber:

 Meta 1: construção e funcionamento de novas 20 UMEIs, de

2018 até o segundo semestre de 2020;

 Meta 2: criação de 3164 novas vagas, em tempo parcial, para

crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade, nas

UMEIs (crescimento de 39,86%, de 2017 a 2020);

 Meta 3: criação de 2598 novas vagas, sendo 1206 em tempo

parcial e 1392 em tempo integral, para crianças de 1

ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses de idade, só nas

UMEIs (crescimento de 135,0% de 2017 a 2020);



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

 Meta 4: aumento das matrículas nas instituições conveniadas

das crianças de 0 a 2 anos e 11 meses, com prioridade

para as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses de idade,

passando de 1855 vagas, em 2017, a 2750 matrículas,

em 2020 (crescimento de 48,2%). Isso implicaria

forte aporte de recursos orçamentários da SEDUC no

apoio direto às instituições conveniadas, direcionado

para a sua especialização na oferta de “creche”, e

somente desse segmento. Até 2021 (todas as

matrículas de crianças de 4 a 5 anos e 11 meses nas

conveniadas seriam absorvidas pelas UMEIs);

 Meta 5: universalização da oferta para as crianças de 4 a 5

anos e 11 meses, até 2019;

 Meta 6: redução do déficit na oferta de 0 a 3 anos e 11 meses,

de 81,5% em 2017 para 71,3%, em 2020, e para 62,4% até 2022.



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

A ideia de imaginar e de propor “cenários” concernentes ao

objetivo de universalizar a EI oferece o conhecimento analítico

das vantagens comparativas que poderão orientar as decisões:

1. apresenta opções comparáveis para as escolhas ou decisões;

2. a decorrente análise comparada entre as opções oferece a

apreciação das decisões na forma de cálculo racional de

custos e de benefícios;

3. o cálculo de custos e de benefícios abrange uma ampla gama

de critérios, como: impactos educacionais, equidade, custos,

de viabilidade, impactos sociais, impactos políticos;

4. aumenta as chances das escolhas adequadas;

5. estima os impactos de médio e de longo prazo e, portanto,

contém o impulso imediatista; assim, proporciona a

construção mental de uma visão de futuro sobre o assunto.



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:

Estabelecido que a demanda total por matrículas no 1º e no 2º

períodos da educação infantil (crianças de 4 anos a 5 anos e 11

meses, o antigo pré-escolar) será totalmente satisfeita até 2018, a

oferta de novas matrículas na EI deverá se concentrar na faixa

etária das crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses (equivalente ao

Maternal II), até que toda essa demanda seja completamente

atendida em cada uma das regiões sócio-territoriais de

planejamento em que o Município encontra-se organizado:

i) Ressaca-Nacional; ii) Ressaca-Laguna; iii) Água Branca; iv)

Eldorado; v) Industrial; vi) Riacho; vii) Sede; viii) Petrolândia;

ix) Vargem das Flores.



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

“Dinâmica da população” é um conceito universalmente

utilizado em análise demográfica. No caso brasileiro, a dinâmica

da população aponta tendências estruturadoras de forte impacto

de curto prazo sobre a educação básica como um todo.

A população brasileira está envelhecendo demograficamente,

isto é, a idade média de toda a população está aumentando, e

rapidamente. As pessoas que desejam, estão cada vez mais

optando por terem no máximo 2 (dois) filhos, com viés para

apenas um, e tomam essa decisão cada vez mais tardiamente.

O resultado tem sido a queda acentuada na taxa de fecundidade.

A primeira consequência disso na educação é a redução

acentuada, a cada ano, da matrícula escolar, sendo exceção, por

enquanto, apenas a educação infantil, em especial no segmento

“creche”. Se a dinâmica da população favorece a

universalização, a questão a ser resolvida é o “como” realizar a

desejada universalização. Daí a ideia de propor “cenários”.



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1: O Quadro 1, abaixo, compara os “benefícios” e os “custos” do

cenário 1 e pondera o fator “dinâmica da população”

Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Educacionais 1) O acesso das crianças ao 1º. Período seria

demarcado por uma desejável homogeneidade no que

respeita ao aprendizado esperado, uma vez que 100,0%

das crianças de mais de 3 anos e 11 meses teriam

frequentado escolas de Educação Infantil a partir de

pelo menos os 3 anos de idade. Portanto, os “perfis de

entrada” das crianças matriculadas no 1º. Período

tenderiam a registrar uma razoável homogeneidade

quanto ao desenvolvimento e ao aprendizado

esperados.

1) Durante um período contínuo de três anos,

de 2018 a 2020, 100,0% das crianças de cada

coorte etária anual de 2 anos até 2 anos e 11

meses de idade ficariam privadas do acesso

aos estabelecimentos públicos municipais de

Educação Infantil, exceto aquelas cujas

famílias disponham de recursos para pagar

escolas privadas e aquelas que obtiverem a

matrícula nas chamadas instituições

conveniadas.

6,5

Equidade e 

Expectativas

1) Ganho significativo em prática da equidade (atenção

diferenciada e preferencial aos mais vulneráveis):

100,0% das crianças de mais de 2 anos e 11 meses a 5

anos e 11 meses em escolas de educação infantil

públicas, gratuitas e de qualidade, no Município.

2) Todas famílias e mães residentes no Município

disporiam da informação e da garantia de que suas

crianças com idade até 2 anos e 11 meses terão

assegurada a matrícula futura em estabelecimento

público, gratuito e de alta qualidade em educação

infantil ao completarem os 3 anos de idade.

3) Considerando que as famílias tendem a optar por

terem até dois filhos, pelo menos uma criança estaria

incluída em estabelecimento municipal de educação

infantil, atendimento acrescido da expectativa forte de

que, adiante, a outra criança também será atendida.

1) Implicaria a prática de uma das formas da

“Escolha de Sofia”, pois, no caso, para

discriminar positivamente, isto é, para atender

preferencialmente toda população infantil de

mais de 2 anos e 11 meses a 5 anos e 11

meses, a Prefeitura Municipal estaria, ao

mesmo tempo, “discriminando negativamente”

toda a população infantil de 0 a 2 anos e 11

meses residente no Município, exceto as

crianças das famílias com renda para pagar

os preços praticados pelas escolas infantis

privadas, além daquelas atendidas pelas

chamadas escolas comunitárias conveniadas.

7,5



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:

Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Planejamento 

e Organização 

da Oferta

1) A articulação intra-escolar seria enormemente 

facilitada, com ganhos de escala;

2) A simetria ou a conexão entre a oferta real e o

planejamento anual das novas demandas tenderia a

uma situação “ótima” quanto à alocação de recursos,

previsibilidade, antecipação de ações, efetividade e

melhoria da qualidade dos serviços, coordenação de

ações, eficiência, recrutamento e formação de pessoal

em serviço e, por fim, a construção e aplicação de

padrões comparáveis de desempenho.

3) A distribuição inter-escolar e territorial da oferta de

matrículas seria excepcionalmente racionalizada.

4) No Ano I (2018) até o Ano III (2020), conforme a

expansão projetada, mais além da universalização das

matrículas das crianças de mais de 3 anos e 11 meses,

a ser completada e consolidada até 2018 (1º. e 2º.

Períodos), as matrículas das crianças de 2 anos e 11

meses (equivalente ao Maternal II, até que completem 3

anos e 11 meses) seria mais adequadamente alcançada

enquanto são construídas e entregues, em três anos, de

2018 a 2020, pelo menos novos 21 CEMEIS. Cada um

oferecerá matrículas ou para 440 crianças em tempo

parcial ou para 220 em tempo integral. Ao todo, do

mínimo de 2.310 ao máximo de 4.620 novas matrículas.

5) Facilitaria muito o recrutamento, o treinamento e a

formação de pessoal, disponibilizando para a SEDUC

mais tempo para preparar a oferta de qualidade para as

crianças de 0 a 2 anos e 11 meses.

(Não haveria “custos” específicos

concernentes a esse tópico. Somente

vantagens comparativas.)

10,0



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:
Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Financeiros 1) O aumento da matrícula

na Educação Infantil eleva,

proporcionalmente, o acesso

do Município aos recursos

contábeis do FUNDEB.

2) Crianças matriculadas na

Educação Infantil em tempo

integral elevam mais a

“receita” do Município

transferida via FUNDEB.

(Mas elevam mais os

“custos”, vez que o FUNDEB

não “remunera o custo-

qualidade real praticado na

rede municipal de

Contagem.)

1) Da ótica estrita do custo financeiro, sabe-se que a aplicação em

Educação Infantil é a mais onerosa, vez que o Município asseguraria a

cada criança, gratuitamente, sem custo algum para as famílias:

a) o acesso, a permanência e o desenvolvimento e o aprendizado de

alta qualidade;

b) o kit-criança da Educação Infantil;

c) a alimentação, segundo padrão;

d) os materiais de uso corrente na escola para colagem, dobradura,

escrita, leitura, desenho, montagem, dramatizações, etc;

e) cuidados com higiene e saúde e segurança;

f) atenção e orientação às famílias;

g) acompanhamento metódico e individualizado do desenvolvimento e

do aprendizado.

2) Como se sabe, o custo-aluno na Educação Infantil é

comparativamente o mais alto de toda a educação básica. Estima-se

que o custo-aluno por ano será da ordem de R$ 12 mil a R$ 18 mil,

conforme a modalidade da oferta, em tempo parcial ou em tempo

integral. Para que se tenha uma ideia da ordem de grandeza do

investimento do Município somente em Educação Infantil, considerando

todos os alunos, o custo médio de R$ 15 mil por aluno ao ano, parte em

tempo parcial, parte em tempo integral, e o atendimento estimado de 15

mil crianças em 2018, o custo total operacional (sem contar o

investimento) no ano alcançaria a ordem de pelo menos R$ 22,5

milhões. Estimando-se o crescimento das matrículas ao patamar de 18

mil crianças somente na rede municipal até 2020, e uma correção a mais

de pelo menos 10% nos custos operacionais durante o triênio, o

orçamento da Educação Infantil alcançaria a cifra de R$ 29,7 milhões ao

ano.

10,0



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:
Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Sociais e 

Familiares

1) Instiga as mães e a família de suporte a cuidarem

das crianças, em casa, até que completem 2 anos e 11

meses de idade;

2) Seriam maiores as chances das crianças se

beneficiarem do aleitamento materno e do forte

componente de afetividade que a relação direta e

intensa mãe/pai-filho proporciona;

1) Parte ponderável das crianças é cuidada

apenas por uma das avós e pouco convivem

com as mães, frequentemente em razão de

trabalho e local de trabalho, em um contexto

social de pobreza.

2) As crianças filhas de mães adolescentes e

de mães solteiras, em geral, poderiam ficar

ainda mais vulneráveis socialmente.

7,5

Políticos 1) Em si, a proposta é técnica e socialmente

defensável porque satisfaz os requisitos de qualidade e

de equidade, quando vista em perspectiva, porque

pautada pelo compromisso com a universalização.

2) Sua implementação eficiente e gradual requer forte

interação entre governo e sociedade e entre governo e

legislativo, para que não ocorra a sobreposição

extemporânea de outras demandas, o que é factível. O

próprio fato material dos investimentos em curso se

concretizarem na forma de edificações de mais e mais

Cemeis, distribuídos entre todas as regiões de

planejamento do Município e com enfoque nas áreas de

maior pobreza, deverá servir de evidência definitiva da

realização do compromisso estabelecido.

1) O principal questionamento residiria no

fato de que o atual governo tem prazo, até

31/12/2020. E depois? Que garantia haveria

de que o governo sucessor irá cumprir o

compromisso atual de universalizar a

Educação Infantil gradualmente até alcançar

as acrianças de 0 a 1 anos e 6 meses de

idade?

2) Formar forte consenso verdadeiro do

Executivo com o Legislativo; entre o

Executivo e o Ministério Público e o Poder

Judiciário; e – o mais importante – entre o

governo e a sociedade. A comunicação

social informativa e formativa será crucial.

9,0



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:

Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Outras Ações 

Conexas do 

Poder Público

1) Enquanto o governo municipal se dedica a universalizar

o acesso das crianças de mis de 2 anos e 11 meses à

Educação Infantil, simultânea e gradualmente deverá

reorientar o foco dos convênios com as instituições

comunitárias parceiras para que, desloquem o seu

atendimento em benefício das crianças de 0 a 2 anos e 11

meses. Isso deverá ser feito com os aportes, pela SEDUC,

de treinamento de pessoal, doação de equipamentos e de

outros recursos, orientação pedagógica e monitoramento,

além, no que couber, da transferência direta de recursos

orçamentários.

2) O monitoramento da qualidade dos serviços prestados

pelas instituições comunitárias parceiras poderá redundar

em uma forma de cooperação ampla permanente, de tal

forma que, no futuro próximo, como exemplo, seja possível

uma “divisão do trabalho” entre a SEDUC (rede pública

municipal) e as parceiras (rede pública comunitária). Estas

poderiam concentrar a incumbência dos cuidados e

atenção plena às crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, como

um padrão estabelecido. (Cenário 2)

1) Os custos “políticos” e de “transação”

dessa “divisão educacional do trabalho”

seriam adequadamente administráveis

mediante uma forte interação entre os dois

grupos de instituições: a SEDUc e as

conveniadas, com a mediação da

sociedade civil e do próprio Ministério

Público para que sejas assegurados:

a) o padrão de qualidade no atendimento;

b) a estabilidade e a consolidação da

parceria;

c) a completa institucionalidade da

parceria no sentido de se assegurar

que não haverá apropriação política

indevida das ações consequentes.

10,0



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 1:

Benefícios 

e Custos

Benefícios Custos Avaliação:

Nota de 

0,0 a 10,0

Impactos 

Educacionais 

de Curto, 

Médio e de 

Longo Prazo

1) Curto prazo: a universalização do acesso das crianças

de mais de 3 anos e 11 meses a 5 anos e 11 meses à

Educação Infantil deverá resultar em ganhos notáveis de

qualidade em benefício - e em continuidade – do acesso

aos primeiros anos do ensino fundamental, que

respondem pela chamada “alfabetização” (primeiro ciclo

ou ciclo de alfabetização, organizado em dois anos letivos

consecutivos e com objetivos de aprendizado e metas

próprias).

2) Elevação das expectativas das famílias quanto à

capacidade das escolas de ensino fundamental

garantirem, em continuidade, o padrão de qualidade

observado nas instituições de Educação Infantil.

3) Impactos sociais, psicológicos e nas expectativas das

pessoas:

a) maior percepção e sensação pessoal de cidadania, de

inclusão, de participação pela inclusão, de pertencimento

social e comunitário como sujeitos de direitos;

b) Impacto forte na redução da pobreza e provavelmente

na demanda por recursos como “bolsa-família”, uma vez

que o acesso das mães ao trabalho deverá ser

ponderavelmente facilitado.

3) Contagem: uma sociedade local mais inclusiva, mais

republicana e democraticamente viva, onde o estado de

bem-estar social é uma realidade em construção e em

ampliação.

10,0



C) Projeções de crescimento da oferta: cenários 

Cenário 2:
Estabelecido que a demanda total por matrículas no 1º e no 2º

períodos da educação infantil (crianças de 4 anos a 5 anos e 11

meses, o antigo pré-escolar) será totalmente satisfeita até 2019, a

oferta das matrículas futuras na EI deverá:

a) consolidação da cooperação institucional entre as escolas

municipais (Cemeis) e as escolas comunitárias conveniadas;

b) as municipais deverão, gradualmente, responder por toda a

oferta pública concernente às crianças de 1 ano e 7 meses a 5

anos e 11 meses de idade; as conveniadas, por toda a oferta

pública concernente às crianças de 0 a 1 ano e 6 meses de idade;

c) isso deverá ser efetuado em regime de cooperação ampla e

com garantia de continuidade e de consolidação mediante

aporte orçamentário específico e estável.



D) Projeções de crescimento da oferta e dos custos

Tabela 4: Evolução das matrículas e dos custos na Educação Infantil em Contagem: 2017 a 2024

D
e
p

e
n

d
ê
n

c
ia

Expansão das matrículas na Educação Infantil e 

projeção dos custos, em todas as redes: crianças 

de 0 a 3 anos e 11 meses de idade

Expansão das matrículas na Educação Infantil e 

projeção dos custos, em todas as redes: crianças de 

4 a 5 anos e 11 meses de idade Totais

em

2024
[Em vermelho: estimativa do no. de crianças em 

tempo integral]

[Em azul piscina: estimativas de custos para a 

Prefeitura]

[Em verde: alunos das conveniadas e próprios]

[Em vermelho: estimativa do no. de crianças em 

tempo integral]

[Em azul piscina: estimativas de custos para a 

Prefeitura]

[Em verde: alunos das conveniadas e próprios]

2017 2020 2022 2024 2017 2020 2022 2024

Privada 2228 2228 2228 2228 4268 4268 4268 4268 6496

Conveniada 1855

6,44 

milhões

2750

(750)

9,55 

milhões

4301

(1500)

14,93

milhões

5529

(2000)

19,2 

milhões

1346

4,67 

milhões

0 0 0 5529

(2000)

19,2 

milhões

Municipal 1667

10,94 

milhões

3934

(1000)

25,8 

milhões

6234

(1500)

40,9 

milhões

7757

(1878)

50,88 

milhões

7937

52,07 

milhões

11101

(1000)

72,82

milhões

11101

(1500)

72,82 

milhões

11101

(2000)

72,82 

milhões

18858

(3878)

123,7 

milhões

Total
5750

3522

17,38 

milhões

8912

(1750)

6684

35,35

milhões

12763

(3000)

10535

55,83 

milhões

15514

(3878)

13286

70,08 

milhões

13551

9283

56,74 

milhões

15369

(1000)

11101

72,82 

milhões

15369

(1500)

11101

72,82 

milhões

15369

(2000)

11101

72,82 

milhões

30883

(5878)

24387

142,9

milhões



D) Projeções de crescimento da oferta e dos custos

 Custo-aluno médio na rede municipal em 2017: R$ 6560,00

 Repasse da SEDUC por criança atendida nas conveniadas, em 2017:    R$ 3472,00 

 Orçamento da SEDUC para 2017:                                                R$ 346 milhões

 Destinação do orçamento da SEDUC para a Educação Infantil em 2017:       

R$ 74,12 milhões (21,42 % do orçamento anual)

 Orçamento da SEDUC para 2020, acrescido de R$ 30 milhões*, do IPTU:

R$ 376 milhões

 Destinação do orçamento da SEDUC para a Educação Infantil em 2020:       

R$ 108,17 milhões (28,77 % do orçamento anual)

 Orçamento da SEDUC para 2024, acrescido de R$ 30 milhões, do IPTU:         

R$ 376 milhões

 Destinação do orçamento da SEDUC para a Educação Infantil em 2024:       

R$ 142,90 milhões (38,0 % do orçamento anual)

[* Estima-se que a receita da PMC com o IPTU será de R$ 120 milhões, em 2018, e 25% disso, ou

R$ 30 milhões deverão ser adicionados ao orçamento anual da SEDUC.]



E) Considerações Finais

1) Como se sabe, o Plano Nacional de Educação e suas ambiciosas

metas de expansão da matrícula e da permanência das crianças na

Educação Infantil, uma incumbência exclusiva do Município, não

ponderam os impactos sobre as finanças públicas de “externalidades”

como, por exemplo, a crise econômica (a mais extensa e contínua

depressão econômica vivida pelo país), os cenários de possível

agravamento da crise fiscal em razão da crise política, que não cessa de

gerar impactos negativos, reais e sobre as expectativas, e as graves

repercussões econômicas, sociais e políticas desse continuum de crises

sobre a gestão municipal da educação pública.

2) Na Educação Infantil, em Contagem, em consequência de uma

prolongada sucessão de governos que se pautaram pela prática

compartilhada do populismo fiscal e da irresponsabilidade fiscal -

governos do PMDB (até 1989 e 2001 a 2004), do PSDB (de 1989 a

2000), do PT (2005 a 2012) e do PCdoB (2013-2016), a crise engendra-



E) Considerações Finais

da a partir de 2011 e anunciada desde 2009-10, exige dos governos,

além da prática da responsabilidade fiscal, incluída a cobrança do IPTU

a elevação de todas as receitas próprias municipais, planejamento

sistemático, monitoração de processos, transparência e informação

rigorosa aos cidadãos, a busca da cooperação ampla entre governo,

mercado e sociedade civil organizada, com ênfase especial na

cooperação do Terceiro Setor, e a participação social e política (não

partidária) da sociedade organizada no acompanhamento da gestão

pública.

3) O caso da Educação Infantil é notável, a esse respeito. Sem a

organização e o vigor do Terceiro Setor, representado pelas instituições

conveniadas, não será possível, em hipótese nenhuma, cumprir a Meta

1 do Plano Nacional de Educação, concernente à expansão geral da

oferta, sendo pelo menos 25% das matrículas em tempo integral.



E) Considerações Finais

4) Em Contagem, como primeira consequência virtuosa do fim

do populismo fiscal, demarcado com a cobrança do IPTU pelo atual

governo municipal, a escassez propriamente financeira resultante da

irresponsabilidade fiscal precedente, uma forma grave da escassez de

racionalidade política, está sendo superada.

5) Doravante, a introdução efetiva de uma política pública

estruturada de valorização e de desenvolvimento profissional dos

professores e dos demais servidores da Educação deverá ser pautada

pelos planos de vencimentos e de carreiras. Daqui em diante, a

irracionalidade, o oportunismo descomedido observado na recorrência

do absenteísmo ao trabalho, a gestão escolar ineficiente e desprovida de

liderança, e, sobretudo, a má gestão que, por anos fio, tomou conta da

SEDUC, pertencerão definitivamente ao passado.



E) Considerações Finais

6) Uma das mias impactantes inovações consiste na introdução

do monitoramento dos processos de gestão escolar e da qualidade do

ensino e do aprendizado. 100,0% dos docentes deverão elaborar e

aplicar metodicamente os planejamentos semanais de aulas; 100,0%

dos docentes também deverão participar das sessões semanais de

formação continuada; 100,0% dos docentes deverão aplicar semanal

(caso dos Anos iniciais e da educação Infantil) ou quinzenalmente

(Anos Finais) as chamadas Fichas de Acompanhamento do

Aprendizado. Por sua vez, os dados registrados deverão ser tabulados e

analisados pelos pedagogos, que disso farão a devolutiva aos

professores, sempre em tempo próximo dos fatos observados. Todas

escolas passarão a se orientar por metas de rendimento. Por exemplo:

100,0% das escolas de Anos Iniciais deverão garantir pelo menos

80,0% das crianças com leitura fluente e escrita alfabética, ao

concluirem o 1º. ano, e 100% com escrita ortográfica, até o final do 2º.


