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Apresentação 
 

Direito básico garantido pela Constituição brasileira, a educação é a maneira mais 

efetiva de garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo e ainda capacitá-lo para o trabalho e 

o exercício consciente da cidadania. Entretanto, passados 30 anos da promulgação da Carta de 

1988, é evidente que o ensino no país ainda tem um longo caminho a percorrer para que possa 

realmente cumprir essa missão. 

 

Os problemas são muitos. Baixa qualidade, despreparo de professores, remuneração 

injusta de profissionais, evasão escolar, violência e infraestrutura inadequada nas escolas.   

 

Mas, para corrigir essas falhas, não basta apontá-las. Especialmente em momentos 

de crise como o que vivemos, com demandas crescentes e recursos cada vez mais escassos, é 

preciso aprimorar a gestão para produzir resultados efetivos. Fundamental também é 

encontrar exemplos de administradores e funcionários públicos que, mesmo com  

limitações orçamentárias, conseguiram melhorar a qualidade do ensino, provando  

que sempre é possível evoluir. 

 

Esse é o objetivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Por 

intermédio do Observatório do Futuro (OF), desde o ano passado, a Corte vem estimulando o 

debate sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas 644 

cidades que fiscaliza e no governo paulista. A ideia é sensibilizar administradores em relação a 

temas considerados centrais para o desenvolvimento sustentável, baseado em crescimento 

econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. 

 

Criado como um núcleo de monitoramento do processo de implantação dos ODS no 

Estado, o Observatório pretende avaliar a capacidade das mais diversas áreas dos governos de 

planejar, coordenar políticas e promover a sinergia entre projetos e instituições em busca 

dessas metas. Para isso, utiliza como ferramenta o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

(IEG-M), indicador elaborado pelo TCESP para medir a eficiência das administrações locais. 

 

Com as informações obtidas nesses levantamentos, será possível verificar, por 

exemplo, se existe vinculação entre programas do Plano Plurianual (PPA) e os ODS e até 

mesmo se foram previstos recursos para essas ações. O Observatório ainda vem estimulando a 

conscientização sobre o assunto. Por meio de debates e capacitações, pretende 

ajudar gestores a definir estratégias de implementação e de adaptação dessa ampla agenda à 

realidade de cada município. 

Os governos locais desempenham um papel importante nesse processo porque são 

responsáveis pela elaboração e administração de ações com impacto direto na vida dos 

cidadãos e nas metas estabelecidas internacionalmente. Já os governos estaduais podem atuar 

como facilitadores desse movimento, criando leis e transferindo recursos para auxiliar as 

Prefeituras na busca de soluções para o cumprimento desses compromissos.  
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Essa não é uma tarefa simples. Afinal, os 17 ODS estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) abrangem questões que vão da erradicação da pobreza ao consumo 

sustentável, passando pela igualdade de gênero, combate às mudanças climáticas, saúde e 

educação. A nova pauta global, adotada em 2015 pelos 193 países-membros da instituição e 

batizada de Agenda 2030, deve ser concretizada nos próximos 11 anos. 

Na área da Educação, a proposta é estender o ensino de qualidade e inclusivo a 

todos, reafirmando a crença de que o conhecimento é a mais poderosa ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável. Com o ODS4 _Educação de Qualidade_, as diretrizes 

estabelecidas pela ONU pretendem garantir que meninas e meninos completem 

gratuitamente o ensino primário e secundário.  

O tópico trata ainda do ingresso igualitário e a baixo custo para a formação 

profissional, o que permitirá acesso universal à boa educação e contribuirá para a diminuição 

das desigualdades sociais e da disparidade de riquezas. 

O projeto é ambicioso e os desafios são enormes. Levantamento divulgado pela 

Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) em 2018  

revelou que cerca de 263 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola no  

mundo, o que significa que uma em cada cinco pessoas com até 17 anos não  

frequenta uma instituição de ensino. 

O quadro é ainda mais dramático entre os jovens que vivem em países de baixa 

renda. Enquanto nessas nações a taxa de evasão de estudantes de 15 a 17 anos é de 59%, nas 

mais ricas, o percentual é de apenas 6%.  

Essas constatações são importantes porque, segundo avaliação da própria ONU, o 

ODS 4 _Educação de Qualidade_ impulsiona o sucesso de vários outros objetivos contidos na 

Agenda 2030. Afinal, o ensino está diretamente relacionado a metas ligadas à saúde, 

mudanças climáticas, ao crescimento, emprego e consumo e produção sustentáveis. 

A relevância do assunto _não só para a evolução do processo de implantação dos 

ODS, mas, principalmente, para a população_ levou o Observatório do Futuro a escolher a 

Educação como tema de seu primeiro relatório. 

Assim, como órgão de controle externo e ferramenta indispensável para o exercício 

da cidadania, o TCESP se junta a esse esforço global pelo bem comum, orientando gestores e 

contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas em busca de um desenvolvimento 

sustentável que gere benefícios para a comunidade.  

Afinal, mais do que atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Estado e seus municípios, o Tribunal tem como objetivo garantir 

o uso adequado e transparente dos recursos públicos originários dos impostos pagos pelos 

cidadãos. Por isso, trabalhar em benefício da sociedade, monitorando a eficiência e a 

efetividade dos órgãos auditados, é a principal diretriz desta Corte.  
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Guiando autoridades para a tomada de decisões mais conscientes, estimulando 

investimentos governamentais alinhados com os ODS e encorajando ações coordenadas entre 

governos, setor privado e sociedade civil, contribuiremos, sem dúvida nenhuma, para o futuro 

que queremos e que depende de todos nós. 

Equipe do Observatório do Futuro  
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A educação como um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 

_“Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos” (ODS 4)_ tem como principal foco garantir o 

direito à educação, indiscriminadamente, a todas as pessoas 

até o ano de 2030. Mas não basta o mero acesso ao ensino 

completo. Os governos devem também assegurar qualidade, 

atenção ao desenvolvimento pessoal dos estudantes e  

estímulo contínuo para que os alunos cheguem à formação 

técnica e/ou superior. 

 

O ODS 4 é composto por dez metas. Dessas, nove se aplicam ao Brasil. Sete estão 

relacionadas aos diferentes estágios do ensino (4.1 a 4.7) e três são transversais (4.a a 4.c), ou 

seja, vinculadas a questões como infraestrutura e formação docente. A maioria tem prazo de 

execução final em 2030. Apenas a que se refere à ampliação global do número de bolsas de 

estudo para os países em desenvolvimento (com prioridade para aqueles menos 

desenvolvidos) deve ser concluída até 2020. 

É importante destacar que a valorização do tema não é uma novidade no país. Além 

de integrar os Objetivos do Milênio (ODM), que precederam os ODS, a educação é considerada 

um direito fundamental _consolidado no ordenamento jurídico brasileiro tanto na 

Constituição quanto em normas de alcance nacional (como a Lei de Diretrizes e Bases e o 

Plano Nacional de Educação) e em leis e regulamentações de Estados e Municípios.  

  

Mas, se o direito à educação já se encontra tão consolidado no plano normativo, 

qual é a novidade trazida pelo ODS 4? 

 

  O que há agora é um consenso mundial de que é preciso agir pela e para a educação, 

trabalhando por uma melhor qualidade de vida e pelo bem comum não só da atual, mas 

também das futuras gerações. Com esse pacto global, os países signatários do acordo, 

batizado de Agenda 2030, ressaltam que essa ação deve se concretizar o quanto antes. Para 

isso, os integrantes da Organização das Nações Unidas _dentre eles, o Brasil_ estabeleceram 

metas a serem cumpridas nos próximos 11 anos. 

 

Esses objetivos ainda representam um compromisso dos governos com a 

humanidade. Mas, para que sejam realmente efetivos, devem ser incorporados nacionalmente 

e adaptados às principais necessidades de cada país, cada região e, em especial, cada 

Município. Trata-se de agir localmente para um impacto global. 

 

Internalizadas e ajustadas a realidades específicas, essas metas poderão consolidar o 

direito à educação, auxiliando na aferição de resultados a curto, médio e longo prazos. Para 

facilitar esse trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já disponibiliza 

indicadores adaptados ao contexto nacional ( https://indicadoresods.ibge.gov.br/) . 

https://indicadoresods.ibge.gov.br/
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Não por acaso existe também grande intersecção entre as propostas da ONU e o Plano 

Nacional de Educação (PNE) _tanto é que o descumprimento dessa norma representa 

inobservância à Agenda 2030. 

 

O ODS 4 ainda reforça a concepção de que marcos podem ser estabelecidos não 

apenas como projetos de governos, mas como compromissos de Estado. Isso significa que a 

continuidade na execução de políticas públicas é essencial, especialmente diante do princípio 

da vedação do retrocesso social. Ou seja, os benefícios alcançados podem apenas avançar. 

 

A definição de metas ainda contribui para um melhor planejamento de políticas 

públicas e permite, de modo claro e transparente, não só sua fiscalização pelos órgãos de 

controle externo, mas também pela sociedade. Com isso, fica evidente a sintonia entre a 

Agenda 2030 e a área de atuação do TCESP. 

 

Por fim, vale lembrar que os ODS e suas metas são integrados, não podendo ser 

compreendidos isoladamente. Por isso, todos exigem ações complementares 

dos diferentes níveis de governo, o que, muitas vezes, depende da articulação entre 

os entes federativos.   

 

   As conclusões deste relatório, obtidas a partir de dados coletados pelo TCESP, serão 

apresentadas de maneira segregada e por meta de um único ODS meramente para fins 

didáticos. Afinal, ações relativas a uma proposta podem ter impacto sobre as demais e, 

inclusive, sobre outros dos 17 ODS.  

A produção do relatório 

 

Para a elaboração deste documento, foram reunidos dados coletados pelo Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), ao longo do exercício de 2017, nos 644 Municípios 

fiscalizados pelo TCESP. O IEG-M completo está disponível em https://iegm.tce.sp.gov.br/.  

 

Também foram compiladas informações obtidas em fiscalizações-surpresa 

(Fiscalizações Ordenadas) relacionadas à Educação, no período de 2016 a 2018. Entre 

elas, estão auditorias sobre creches e merenda escolar. A íntegra dos relatórios 

dessas operações pode ser acessada em https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-

fiscalizacao-ordenada . 

 

A partir desses dados, foi examinado em que medida eles poderiam apontar para o 

avanço de cada uma das metas do ODS 4. Nesta primeira edição, as conclusões serão 

apresentadas de forma compilada, na tentativa de traçar um panorama geral dos Municípios 

paulistas. Isso significa que não elas espelham a situação de cada Município isoladamente. 

 

Com relação ao Estado de São Paulo, no momento da conclusão deste trabalho, o 

Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEG-E) estava ainda em fase de validação. Por isso, o 

https://iegm.tce.sp.gov.br/
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada
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indicador não foi incluído nesta análise. No entanto, foram trazidos os resumos, conclusões e 

propostas das Fiscalizações Operacionais relativas aos programas voltados para a educação, 

posteriormente acolhidas nos pareceres das Contas do Governo do Estado. 

 

Como um dos objetivos também evidencia a importância da divulgação de boas 

práticas rumo a Agenda 2030, foram realizadas entrevistas com Professores premiados 

internacionalmente por terem revertido o cenário da educação em suas escolas. 

 

Por fim, para o conhecimento do público em geral, também foram incluídos acórdãos 

de alguns julgados de destaque da área, nesta Corte. Eles não correspondem necessariamente 

ao entendimento majoritário e prevalecente na jurisprudência da Casa. Apenas demonstram 

pontos sensíveis submetidos a avaliação. 

 

  

É importante ressaltar que as conclusões deste relatório estão fundamentadas 

apenas nos dados obtidos pelo TCESP, sendo necessário, para uma avaliação mais precisa e 

completa, a inclusão de informações de outros órgãos oficiais que possam trazer respostas 

aos indicadores definidos em âmbito global e incorporados ao Brasil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas com educação na 

visão do TCESP  

  



Despesas com educação na visão do TCESP 

 

A Constituição Federal garante, no seu artigo 205, o acesso à educação como um 

direito de todos e, para o seu atendimento, estabelece a despesa mínima do Poder Público 

nessa área. O TCESP, por sua vez, tem a atribuição constitucional de aferir a regularidade desse 

gasto público. 

 

Também denominada Constituição Cidadã, a Carta de 1988 (ainda em vigor) determina 

expressamente a obrigação de gasto público municipal de no mínimo 25%1 da receita de 

impostos destinado à educação; nos Estados, o percentual mínimo também é de 25%. Já na 

União é de 18%. No Estado de São Paulo, a Constituição Paulista, em seu artigo 255, aumenta 

esse valor para 30% da receita obtida por meio de impostos2. 

 

Outro elemento de despesa obrigatória analisado pelo TCESP são os recursos do 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) _um fundo especial, de natureza contábil, instituído pela Emenda 

Constitucional nº 53/2007 e de âmbito estadual (um Fundo por Estado e Distrito Federal, num 

total de vinte e sete Fundos). O FUNDEB é formado por parcela financeira de recursos federais 

e por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.  

 

O FUNDEB encontra-se regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, que estabelece que 

20% da arrecadação de impostos deve ser destinada ao fundo. Todo o recurso gerado é 

redistribuído periodicamente aos governos estaduais e municipais com base no número de 

alunos matriculados na educação infantil e fundamental (para os Municípios) e no ensino 

fundamental e médio (para os Estados), de acordo com o último Censo Escolar, para aplicação 

exclusiva na educação básica3.  

 

Há ainda fontes adicionais, oriundas de receitas distintas de impostos, que se destinam 

à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, tais como auxílios, subvenções e repasses 

decorrentes de convênios, empréstimos e financiamentos para a educação, salário educação, 

ganho líquido obtido junto ao FUNDEB e etc. 

                                                 
1
 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
2
 Artigo 255 - O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, 

trinta por cento da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. 
3
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual Básico: Aplicação no Ensino, 2016, p. 9-11. 



A aplicação dos recursos públicos em Educação pelos Municípios deve ocorrer 

anualmente, conforme artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, sintetizados abaixo4: 

 

 25% da receita de impostos na educação básica (art. 212, §2º e §3º, CF 88): o 

Município deverá aplicar esses recursos na Educação Infantil (creches e pré-escolas) e 

no Ensino Fundamental (1º a 9º ano), Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos (Fundamental).  

 

 100% do FUNDEB (com possibilidade de empenho, liquidação e pagamento de 5% no 

primeiro trimestre do exercício seguinte), dos quais 60% em remuneração do 

Magistério5 (art. 60, XII, ADCT) e entre as quais não se incluem parcelas indenizatórias 

como vale-refeição, cesta básica, vale-transporte, entre outras.  

 

Computam-se nos mínimos constitucionais e 

legais 

(art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases) 

NÃO se computam nos mínimos 

constitucionais e legais 

(art. 71 da Lei de Diretrizes e Bases) 

 salário e encargos patronais do professor;    pesquisa não vinculada às instituições de 

ensino ou que não vise aprimorar a 

qualidade do ensino ou sua expansão;  

 salário e encargos dos especialistas 

que apoiam a atividade docente (diretores, 

supervisores, orientadores pedagógicos); 

 subvenção a instituições 

assistenciais, desportivas e culturais, sejam 

elas públicas ou privadas; 

 treinamento do profissional do magistério;  

 

 formação de quadros especiais para 

a Administração Pública;  

 salário e encargos dos servidores que 

atuam nas atividades-meio do ensino (apoio 

administrativo, merendeiras, bedéis, pessoal da 

limpeza); 

 merenda escolar; 

                                                 
4
 Cf. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual Básico: Aplicação no Ensino, 2016, p. 27. 

5
O Art. 61 da Lei no 9.394/96, alterada pela Lei nº 10.214 /09, dispõe sobre os profissionais da educação básica: 
“Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo 
sido formados em cursos reconhecidos, são:  
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos 

fundamental e médio;  
II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 
planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas;  

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.  
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de 
suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos:  
I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conheci- mento dos fundamentos científicos e sociais de suas 

competências de trabalho;  
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;  
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.”  
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 construção, conservação e 

manutenção de creches e escolas; 

 programas escolares de assistência 

médico-odontológica, farmacêutica, 

psicológica e social;  

 

 aquisição de prédios para 

funcionamento de creches e escolas; 

 obras de infraestrutura que benefi- 

ciam indiretamente creches e escolas (ex.: 

pavimentação e iluminação de rua em frente 

a prédio escolar); 

 

 aquisição e manutenção de 

equipamentos voltados ao ensino; 

 pagamento de professores e demais 

trabalhadores da Educação em desvio de 

função ou em atividade alheia ao ensino;  

 

 levantamentos estatísticos, estudos e 

pesquisas relativas ao aprimoramento da 

qualidade do ensino e à sua expansão; 

 bolsas de estudos a secundaristas e 

universitários; 

 aquisição de materiais necessários às 

atividades escolares (giz, cartolinas, produtos 

de higiene e limpeza, tintas, carteiras escolares, 

mesas, mimeógrafos, retroprojetores, 

computadores); 

 ensino à distância (art. 32, § 4o, 

LDB); 

 bolsas de estudo a alunos de escolas 

públicas e privadas, desde que atendidas as 

condições do art. 213, § 1o da Constituição 

Federal;  

 qualquer despesa relacionada aos 

ensinos médio e superior. 

 amortização do principal, pagamento 

de juros e demais encargos sobre empréstimos 

e financiamentos aplicados em despesas típicas 

do ensino; 

 

 transporte de alunos (aquisição e 

manutenção de veículos); 

 

 subvenção a escolas comunitárias, 

confessionais e filantrópicas que se enquadrem 

nas condições dos incisos I e II do art. 213, da 

Constituição, combinado com o inciso IV, art. 

77, LDB e os incisos I a V do § 2o e § 4o do art. 

8o da Lei 11.494/07, tudo isso, sem prejuízo 

das cautelas do art. 26 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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As despesas relacionadas com educação, mas que não se enquadram nas categorias 

arroladas pela lei, não são consideradas no cálculo do total aplicado no ensino. Isso não 

significa que sejam menos relevantes ou não contribuam para uma educação de qualidade. 

Apenas indica que alguns itens devem ser priorizados pelo Poder Público. 

 

Uma das principais atribuições do TCESP é, portanto, garantir que o conjunto mínimo 

de despesas definido pela legislação seja cumprido. 

 

Além dessa análise de conformidade da despesa orçamentária com as normas 

constitucionais, o TCESP examina também a regularidade das contratações públicas de modo 

geral. Assim, contratos para aquisição de uniformes e materiais escolares, locação de meios de 

transporte escolar, mobiliário, obras de engenharia para construção ou reforma de 

estabelecimentos de ensino estadual e municipal, distribuição de merenda, entre outros, são 

submetidos à apreciação de legalidade e regularidade pelo TCESP. Do lançamento do edital  

_em sede do rito processual sumaríssimo denominado Exame Prévio de Edital_ até a 

celebração do ajuste e a execução contratual.  

 

De igual modo ocorre com os instrumentos firmados entre Poder Público e as 

entidades de terceiro setor. 

 

Frise-se que, no aspecto contratual ou no âmbito dos demais acordos com as 

entidades supramencionadas, não compete ao TCESP entrar no mérito do gestor público, ou 

seja, não lhe cabe indicar se o objeto do acordo é “bom” ou “ruim”, uma vez que se insere no 

conjunto de políticas públicas elaboradas ou desenvolvidas pelo administrador. O Tribunal se 

restringe a verificar se o procedimento licitatório é idôneo, permite a ampla participação de 

interessados, garante a isonomia, a economicidade e a escolha da proposta mais vantajosa 

para a Administração, se o instrumento firmado está dentro dos parâmetros legais e se a sua 

execução está de acordo com as metas previamente projetadas ou, caso não estejam, se a 

Administração aplicou as medidas pertinentes para a penalização do agente inadimplente. 

 

Por fim, o TCESP verifica se os gastos com pessoal estão dentro do teto 

remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, bem como se a 

contratação de novos professores está em conformidade com a regra da realização do 

concurso público. 

 

Aos poucos, a Corte caminha para proporcionar ao cidadão não apenas uma análise 

da conformidade dos gastos com a Constituição e com as regras legais vigentes, mas também 

da qualidade no uso desses recursos. Isso é especialmente importante em uma conjuntura 

como a atual, de verbas escassas. Em momentos como esses é ainda mais essencial que os 

Municípios sejam eficientes na alocação de suas despesas e efetivos quanto ao avanço da 

melhoria na qualidade de vida e, em especial, no aprimoramento da educação. 

 

Nesse contexto, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) reúne quesitos 

_respondidos pelos jurisdicionados do TCESP e posteriormente validados pela Fiscalização_ 

para identificar os principais êxitos e deficiências da Administração municipal. Com base nesse 
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resultado, o gestor pode refletir melhor sobre pontos a serem priorizados para a concretização 

de determinados direitos dos cidadãos e ainda aprimorar suas políticas públicas, elaborando 

um planejamento mais direcionado. 

 

Esse também é um dos propósitos das Fiscalizações Ordenadas. Realizadas sem 

prévio aviso em jurisdicionados selecionados a partir de uma matriz de risco, essas operações 

verificam in loco suspeitas de irregularidades. As falhas constatadas pelos Agentes da 

Fiscalização são consolidadas e encaminhadas ao relator da respectiva conta, que então 

solicita a adoção das providências cabíveis para corrigir o problema.  

 

O relatório consolidado das Fiscalizações Ordenadas também se encontra disponível 

para consulta de qualquer interessado na página eletrônica do TCESP6. 

 

Ao apreciar as contas municipais, o TCESP analisa os gastos com educação, conforme 

previamente explicitado. Prefeituras que não cumprirem os respectivos mandamentos 

constitucionais e legais podem ter suas contas reprovadas. 

 

Nos últimos exercícios (2013 a 2016)7, entretanto, o número de reprovações de 

contas de Municípios por razões relacionadas às questões de educação tem se revelado 

decrescente: 

 

Contas Rejeitadas por causa da Educação 

 
 

A atuação do TCESP também permitiu observar a trajetória dos gastos na educação 

realizados por todos os Municípios do Estado. Os números deflacionados pelo IPCA mostram 

uma queda após 2014, justamente após o início da crise econômica.  

                                                 
6
 Cf. https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada .  

7
 As contas referentes aos exercícios de 2017 e 2018 ainda estão pendentes de análise pelo TCESP. 
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Em termos absolutos, o total de despesas na área, em 2017, foi muito semelhante ao 

registrado em 2012. A variação percentual, ano a ano, pode ser vista a seguir: 

 

Gasto total dos Municípios Paulistas em Educação 
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Variação Percentual do Gasto total em Educação 

 

 

 
 

 

Taxa de Execução do Orçamento – Função Educação 

 
 

 

Nos últimos dez anos, o índice de execução do orçamento da educação girou em 

torno de 90%, calculado com base na razão entre o total que foi processado e o empenhado. 

Ligeiramente inferior foi a taxa de pagamento, algo esperado, já que apenas os montantes 

pagos são considerados na aplicação do ensino, para apuração do art. 212 da CF:  
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Taxa de Pagamento do Orçamento – Função Educação 

 

 
 

 

Em relação a 2014, em 2015, houve uma redução dos Municípios que não aplicaram os 

25% na Educação (de 21 para 9). Em 2016, foi registrado aumento (de 9 para 11). 

 

 
 

Para o exercício de 2017, foram apurados os seguintes valores totais de receita 

e despesa, a partir do somatório de todos os Municípios do Estado de São Paulo, de acordo 

com dados do Sistema AUDESP (Divisão de Auditoria Eletrônica) do TCESP: 
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Conforme a Lei nº 11.494/20078, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB serão 

aplicados pelo Município no exercício financeiro em que foi creditado. Verifica-se, no gráfico 

abaixo, o número de Municípios que efetuaram despesas com recursos do FUNDEB superiores 

a esse percentual: 

 

 
 

 

 

                                                 
8
 Lei nº 11.494/2007. Art. 21, § 2º - “Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive 

relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1o do art. 6o desta Lei, poderão ser utilizados no 
1o (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 
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No ano de 2017, do total de 644 Municípios, 161 não aplicaram a totalidade _ 

portanto, 100%_ dos recursos do FUNDEB. No gráfico abaixo, nota-se tal dispersão: 

 

 

 
 

 

 

Já com relação aos recursos destinados ao pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, houve 

uma melhora no número de municípios que cumpriram o percentual mínimo estabelecido 

legalmente: de 625 para 629, entre os exercícios de 2014 e 2015, e de 629 para 631, entre os 

exercícios de 2015 e 2016.  
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No exercício de 2017, poucos gastaram menos de 60% dos valores disponibilizados 

pelo Fundo no Magistério: 

 

 

 
 

 

Sobre os gastos por aluno matriculado em creches e escolas municipais, constata-se 

que o valor médio passou de R$ 8.446,80, em 2014, para R$ 9.343,31, em 2016. O gasto médio 

anual em Educação por aluno matriculado no Ensino Infantil aumentou 5,7%, de 2014 para 

2015, e 4,7%, de 2015 para 2016. Também houve crescimento do gasto em relação aos 

menores custos por aluno. Os maiores custos variaram entre R$ 30.192,18 e R$ 28.393,52 nos 

anos de 2014 e 2015, mas apresentaram forte elevação em 2016 (R$ 40.871,76). 
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Fonte: Dados AUDESP, IEGM e IMP-SEADE 
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Apesar da relevância da educação para o Estado de São Paulo, o cenário nos últimos 

anos indica uma redução no gasto por aluno, o que pode ser explicado, em parte, pela grave 

crise econômica que afeta o país. De fato, ainda que constitucionalmente tenha sido garantida 

uma aplicação anual de 30% das receitas, o fato é que a trajetória de queda da arrecadação 

vem comprometendo a capacidade de investimento no setor.  

 

Nos gráficos a seguir são expostos os valores nominais de gasto per capita na rede 

estadual de ensino. Há volume considerável de despesa realizada no final do ano a ser 

computada. Assim, a comparação será feita entre 2015 e 2017, com dados atualizados pelo 

indicador oficial da inflação brasileira. 

 

 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 

 

Valores em mil R$ 

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO ATÉ 6o. BIMESTRE 

(A) = TOTAL DA RECEITA 112.245.622,00 

RECEITA LÍQUIDA 112.245.622,00 

(B) = DESPESA BRUTA 35.829.958,07 

Despesa bruta- função 12 35.829.958,07 

    

(C) = EXCLUSÕES 734.718,00 

Ressarcimento de Subsídio a Usuários de Transp Estudantes - Metrô 
78,7% 

60.121,76 

Despesas Intra-oçamentárias   

Insuficiência Financeira - SPPREV   

Outras Exclusões - Aux. Funeral, Inativos e Pensionistas   

PASEP - Adm. Direta e Indireta   

Reembolso de Salário de Servidores em Exercício nos Municípios 251.307,47 

Restaurantes Universitários 13.949,05 

Cancelamentos de Restos a Pagar 409.339,72 

(D) = TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA = (B) - (C) 35.095.240,07 

    

  

APURAÇÃO DO PERCENTUAL ACUMULADO ATE 6o. BIMESTRE 

TOTAL DESPESA LÍQUIDA / TOTAL RECEITA LÍQUIDA (D/A) 31,27% 
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APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 

  

Valores em mil R$ 

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO ATÉ 6o. BIMESTRE 

(A) = TOTAL DA RECEITA 112.629.975,22 

RECEITA LÍQUIDA 112.629.975,22 

(B) = DESPESA BRUTA 36.055.652,00 

Despesa bruta- função 12 36.055.652,00 

    

(C) = EXCLUSÕES 660.878,00 

Ressarcimento de Subsídio a Usuários de Transp Estudantes - Metrô 
78,7% 

197.551,00 

Despesas Intra-oçamentárias 150.420,00 

Insuficiência Financeira - SPPREV   

Outras Exclusões - Aux. Funeral, Inativos e Pensionistas   

PASEP - Adm. Direta e Indireta   

Reembolso de Salário de Servidores em Exercício nos Municípios 217.859,00 

Restaurantes Universitários 16.267,00 

Cancelamentos de Restos a Pagar 78.781,00 

(D) = TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA = (B) - (C) 35.394.774,00 

    

  

APURAÇÃO DO PERCENTUAL ACUMULADO ATE 6o. BIMESTRE 

TOTAL DESPESA LÍQUIDA / TOTAL RECEITA LÍQUIDA 31,43% 

 

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 

  

Valores em mil R$ 

DISCRIMINAÇÃO 
ACUMULADO ATÉ 6o. 

BIMESTRE 

(A) = TOTAL DA RECEITA 118.558.750,41 

RECEITA LÍQUIDA 118.558.750,41 

(B) = DESPESA BRUTA 38.499.279,06 

Despesa bruta- função 12   

    

(C) = EXCLUSÕES 1.313.260,37 

Ressarcimento de Subsídio a Usuários de Transp Estudantes - Metrô 78,7% 224.737,00 

Despesas Intra-oçamentárias 392.478,36 

Insuficiência Financeira - SPPREV   

Outras Exclusões - Aux. Funeral, Inativos e Pensionistas 61.646,93 
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PASEP - Adm. Direta e Indireta 415.067,86 

Reembolso de Salário de Servidores em Exercício nos Municípios 176.655,00 

Restaurantes Universitários 16.952,00 

Cancelamentos de Restos a Pagar 25.723,23 

(D) = TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA = (B) - (C) 37.186.018,69 

    

  

APURAÇÃO DO PERCENTUAL 
ACUMULADO ATE 6o. 

BIMESTRE 

TOTAL DESPESA LÍQUIDA / TOTAL RECEITA LÍQUIDA 31,37% 

 

 

Com relação aos gastos por aluno, verifica-se que nos últimos anos houve uma 

dinâmica de U no comportamento dos gastos, dada a queda real nos desembolsos per capita 

em 2016 e a recuperação em 2017. Vejam-se abaixo os gráficos representativos dos gastos por 

aluno da rede estadual, o primeiro incluindo os inativos e o segundo, excluindo-os. 

 

 

 

 
Valores em reais, considerando gastos com inativos 

Ensino Regular + Ensino Epecial + Graduação 

Fonte: Dados Sigeo, CENSO e SEADE 
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Valores em reais, excluídos gastos com inativos 

Ensino Regular + Ensino Epecial + Graduação 

Fonte: Dados Sigeo, CENSO e SEADE 
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ODS4 – Meta a meta 
Diagnóstico do TCESP 
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“4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 

ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, que 

conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.” 

 

A meta 4.1 está diretamente relacionada à educação básica, especificamente os 

ensinos fundamental e médio. É desdobrável em três aspectos: 

 

 

 Ensinos primário e secundário completos para todos 

 

 Ensino gratuito, equitativo e de qualidade 

 

 Resultados de aprendizagem relevantes e eficazes 

 

 

A oferta gratuita e equitativa do ensino básico é uma obrigação do Poder Público, 

prevista na Constituição Federal de 1988, tanto no caput do artigo 6º9, quanto em seção 

integralmente dedicada à Educação (Capítulo III, Seção I), em particular no artigos  

20510, 20811 e seguintes.  

 

Já na Constituição do Estado de São Paulo, o Capítulo III, Seção I, é integralmente 

voltado à garantia da Educação nesse ente federativo, sendo que o artigo 240 direciona a 

questão da responsabilidade do Município em oferecer o ensino pré-escolar e fundamental, 

inclusive para aqueles que não o receberam em idade apropriada12.  

 

A meta 4.1 destina-se, pois, de forma mais direta, aos Municípios e ao Estado, já que 

a este último é atribuída a responsabilidade pelos ensinos fundamental e médio13.  

 

Ao prever o objetivo de que todos, independentemente do sexo, completem o 

ensino básico, a meta 4.1 se refere à oferta de vagas e à redução da evasão escolar.  

                                                 
9
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
1010

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 
11

 Destaca-se o inciso I do artigo 208, da Constituição Federal:  
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;”. 
12

 Art. 240 - Os Municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a 
demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. 
 
13

 Constituição Federal, art. 211, § 3º, Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. 
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Realizar estudos sobre a demanda de vagas nas escolas é imprescindível para um 

planejamento adequado e condizente com os recursos que serão despendidos para a criação e 

oferta desses lugares, sempre visando à universalização do ensino fundamental.  

 

A importância de se diagnosticar também a taxa de evasão está na busca pelas 

razões que levam as crianças a abandonar a escola _seja um ensino de qualidade menos 

atraente à criança e à sua família, sejam questões que tangenciam o ensino, como a 

necessidade de mão de obra para o trabalho, o acesso físico à escola, infraestrutura 

inadequada e etc._ e assim desenvolver políticas que enfrentem a questão.  

 

O ensino de qualidade, por sua vez, perpassa temáticas como metodologia, materiais 

didáticos utilizados, infraestrutura escolar (bibliotecas, salas de leitura, laboratórios, centros 

multimídia com acesso à internet etc.), bem como a formação de professores. Esse último item 

é tratado especificamente na meta 4.c. 

 

Com relação ao resultado de aprendizagem relevante e eficaz, o propósito é chamar a 

atenção para o envolvimento do aluno com os meios de aprendizagem e para a necessidade 

de desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos básicos. Sistemas de avaliação 

periódica e progressiva dos estudantes sobre áreas consideradas básicas e estratégicas devem 

ser aplicados para garantir a aferição de resultados.  

 

O processo adotado para se alcançar esse resultado é igualmente relevante. Por isso, 

o Poder Público deve dar especial atenção à qualidade das aulas, verificar, entre outras 

questões, se há alunos em reforço e qual o nível de retenção. 

 

O indicador global para mensuração da meta 4.1 aponta para: 

 

 

Nota-se que o indicador citado mescla número de alunos de diferentes anos do 

ensino fundamental com seus respectivos níveis de aprendizagem. 

 

No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira  (INEP) realiza periodicamente um processo de avaliação da qualidade do ensino 

escolar, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Por meio desse processo, 

são identificados níveis de aprendizagem em proficiência em língua portuguesa _com foco em 

leitura_ e matemática _voltados para a resolução de problemas_ por alunos da rede pública, 

de 5º e 9º ano, e das redes pública e privada do 3º ano do ensino médio. A partir dos dados 

4.1.1 - Proporção de crianças e jovens: (a) nos segundo e terceiro anos do ensino 
fundamental; (b) no final dos anos iniciais do ensino fundamental; e c) no final dos anos 

finais do ensino fundamental, que atingiram um nível mínimo de proficiência em (i) leitura 
e (ii) matemática, por sexo. 
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levantados, constata-se o ganho de aprendizagem, ou seja, a evolução da proficiência média 

em relação à última avaliação do Saeb14.  Esses dados integram também a nota do IDEB.  

 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Em relação ao Plano Nacional de Educação, é possível identificar as seguintes metas e 

indicadores correlatos ao ODS 4.1, em especial, voltados para o ensino fundamental:  

  

META PNE INDICADOR PNE 

2.  ENSINO FUNDAMENTAL 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 

anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 95% dos 

alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de 

vigência deste PNE. 

2.1 Porcentagem de crianças de 6 a 14 

anos matriculadas no Ensino 

Fundamental 

2.2 Porcentagem de jovens de 16 anos 

que concluíram o Ensino Fundamental 

5. ALFABETIZAÇÃO - 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, 

até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

5.1 Porcentagem de crianças do 3º ano 

do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em leitura 

5.2 Porcentagem de crianças do 3º ano 

do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em escrita 

5.3 Porcentagem de crianças do 3º ano 

do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em matemática 

6. EDUCAÇÃO INTEGRAL - 

Oferecer Educação em tempo integral em, 

no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) 

alunos(as) da Educação Básica. 

 

6.1 Porcentagem de escolas públicas da 

Educação Básica com matrículas em 

tempo integral 

6.2 - Porcentagem de matrículas na rede 

pública em tempo integral na Educação 

Básica 

7. APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE 

CERTA -  Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as  médias nacionais para o Ideb. 

7.1 - Ideb - anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

7.2 - Ideb - anos finais do Ensino 

Fundamental 

 

 

 

 

                                                 
14

 Disponível em: https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017-f471ec72168d . Acesso em: 07 jan. 2019. 

https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017-f471ec72168d
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ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M) – TCESP 

 
O TCESP, no exercício de 2018, apurou os seguintes dados, coletados sobretudo pelo i-

Educ do IEG-M e que podem servir de ferramenta para alguns aspectos da meta 4.1: 

 

 Para que todos completem ensino primário e secundário: 

 

DEMANDA POR VAGA: O questionamento realizado pelo TCESP por meio do i-Educ 

voltou-se para a existência de pesquisas ou estudos que demonstrassem um diagnóstico da 

necessidade de vagas nos anos iniciais do ensino fundamental. A elaboração de um 

levantamento prévio é primordial para o planejamento da execução dos gastos com maior 

efetividade. Nota-se, nos gráficos abaixo, um declínio na realização desse estudo entre os anos 

de 2014 a 2016, e um crescimento em 2017: 

 

 

 

 Anos Iniciais 

 
 

 

 

NÚMERO DE MATRÍCULAS: Uma vez diagnosticada a demanda e criadas as respectivas 
vagas, para uma adequada execução de políticas públicas, é preciso acompanhar o número de 
matrículas existentes nas escolas municipais. Nesse sentido, outro quesito do i-Educ apontou 
para os seguintes números, no exercício de 2017: 

 

358 
56% 

286 
44% 

Parcela dos municípios com levantamento do 
número de crianças que necessitavam dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar 
em 2017? 

Sim

Não

496 
399 

342 

148 
245 

302 

2014 2015 2016
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EVASÃO ESCOLAR: Outro item relevante para identificar se todos os meninos e todas 

as meninas completarão o ensino fundamental é monitorar a taxa de evasão escolar e, a 

partir dela, buscar as razões para os números constatados. O i-Educ trouxe o 

seguinte resultado comparativo: 

 

 

 
 

681990 
44% 

694894 
45% 

13179 
1% 145927 

10% 

29 - Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais (1º ao 
5º ano) por turno no ano de 2017: 

Manhã:

Tarde:

Noite:

Período integral:

559 
448 423 

27 196 221 

58 

2014 2015 2016

Taxa de Abandono (Evasão Escolar) 

Realizaram Levantamento Não Realizaram Levantamento

Realizaram Parcialmente
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Se, por um lado, a necessidade de trabalhar representa o menor percentual para a 
evasão escolar, chama a atenção o percentual de abandono em função do desinteresse das 
crianças pelas aulas (18%), o que demanda uma maior reflexão sobre a metodologia utilizada, 
a qualidade dos cursos e o potencial para engajamento dos alunos. 

 

AULAS VAGAS: O i-Educ possui quesito que demanda do Município a identificação e o 

acompanhamento do número de aulas vagas. O objetivo, com isso, é permitir uma melhor 

alocação dos recursos, levantamento de diagnósticos e busca de soluções.  

 

i-Educ 32. Qual o número de aulas vagas nos anos iniciais (1º ao 5º) por turno no 

ano de 2017? 

*As respostas não foram passíveis de compilação. 

 

 Ensino gratuito, equitativo e de qualidade 

 

BIBLIOTECAS: A existência de bibliotecas e salas de leitura contribui para o incentivo 

à leitura e à pesquisa, aprimorando a qualidade do ensino pela complementação do conteúdo 

lecionado em sala de aula.  

 

   
* Bibliotecas demandam a presença de um bibliotecário. 

 

452 
70% 

192 
30% 

1 - *A prefeitura municipal realizou 
ações e medidas para 

monitoramento da taxa de 
abandono das crianças na idade 
escolar (Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental – 1º ao 5º ano)? 

Sim

Não

5% 

18% 
 

1% 

 
76% 

1.2 Principais motivos para abandono 
escolar (dados de 2017): 

Dificuldade de
acesso à escola:
Desinteresse:

Necessidade de
trabalhar:
Outros:



36 
 

 
 

FAMÍLIA E COMUNIDADE: Também a integração com a família é relevante para o 

sucesso da aprendizagem. Nesse sentido, número expressivo de Municípios possui ações de 

aproximação das unidades familiares e de incorporação da comunidade à escola, como se 

verifica no quesito do i-Educ (para o ano de 2017) abaixo: 

 

 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO, KIT ESCOLAR e UNIFORMES: o i-Educ traz questionamentos de 

diversas ordens, referentes a material didático (livros e apostilas), kit escolar (lápis, borracha, 

régua, caneta, cadernos e etc.) e uniformes: elaboração do material por empresa terceirizada, 

efetiva entrega durante o ano letivo ou entrega com atraso.  

 

Ainda que se trate de elemento acessório ao processo educacional e metodológico, a 

ausência de materiais de apoio ao estudante desde o começo das aulas prejudica o bom 

funcionamento escolar e a dedicação do aluno, podendo impactar o resultado da 

aprendizagem após determinado período letivo. 

 

Os problemas são motivados por vários fatores, entre eles, a ausência de 

planejamento prévio adequado, suspensão do edital ao longo do procedimento licitatório ou 

falhas na contratação. 

 

610 
95% 

34 
5% 

35 - Existem ações de aproximação da escola com as famílias e 
incorporação da comunidade à escola? 

Sim

Não
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372 382 343 

272 262 301 

2014 2015 2016

Uso de Material Escolar 
Terceirizado 

Utilizam Não Utilizam

294 
46% 

350 
54% 

Sim

Não

213 217 

171 186 

221 170 

39 71 

2015 2016

Entrega de Material Didático 

585 
91% 

59 
9% 

50 - *Houve entrega do material didático 
(livros, apostilas, etc.) aos alunos na rede 

municipal? 

Sim

Não

141 
233 

82 

62 
139 

119 

282 230 

2015 2016

Entrega do Kit Escolar 

 2017 
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FISCALIZAÇÃO ORDENADA - MATERIAL ESCOLAR: 

 

Em abril de 2018 foi realizada a primeira 

Fiscalização Ordenada do TCESP sobre material escolar15. 

Foram alvo dessa operação apenas Municípios e entidades 

de ensino que, conforme matrizes de risco elaboradas pelo 

                                                 
15

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. II Fiscalização Ordenada – Fornecimento de Material Escolar. 
Relatório consolidado. 26 de abril de 2018. Disponível em: 
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/ii-relatorio-geral-fornecimento-material-
escolar.pdf . Acesso em: 7 jan. 2018. Recomenda-se a consulta ao relatório completo para verificação dos dados dali 
extraídos. 

228 
35% 

177 
28% 

239 
37% 

55 - *Houve entrega do Kit escolar à rede municipal no ano de 2017? 

Sim

O kit escolar permanece no
almoxarifado da escola e é
retirado no momento do uso
pelos alunos

Não

254 
39% 

390 
61% 

51 - *Houve entrega do uniforme escolar à rede municipal no ano de 
2017? 

Sim

Não

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/ii-relatorio-geral-fornecimento-material-escolar.pdf
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/ii-relatorio-geral-fornecimento-material-escolar.pdf
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TCESP, apresentaram potencial de irregularidades no tema. Foram auditados 144 Municípios 

(62 escolas estaduais e 101 escolas municipais).  

 

Os dados obtidos durante as visitas apenas confirmam as informações coletadas pelo 

i-Educ (acima), o que demonstra que as falhas aparentemente se perpetuaram no exercício de 

2018. Afinal, mais da metade (57,06%) das entidades fiscalizadas não entregou o material 

escolar aos alunos no início do ano letivo: 

 

 
 

O mesmo atraso ocorreu no fornecimento de uniformes escolares: 

 

 
 

 

 

 

 

70 
43% 

93  
57% 

Os materiais escolares foram entregues 
pela escola, aos alunos, no início do ano 

letivo? 

Sim

Não

8 
5% 

147 
95% 

Os uniformes escolares foram entregues 
pela escola, aos alunos, no início do ano 

letivo? 

Sim

Não



40 
 

 
 

Boa parte dos livros escolares, por outro lado, foi entregue pela escola em tempo 

para o ano letivo (82,50%): 

 

. 
 

 

Além disso, verificou-se que a maior parte das unidades fiscalizadas estocou os 

materiais de ensino em locais adequados, evitando-se, assim, deterioração: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

132  
82% 

28  
18% 

Os livros escolares foram entregues pela 
escola, aos alunos, no início do ano 

letivo? 

Sim

Não

13,75% 

83,13% 

3,12% 

Havia livros/apostilas na escola estocados 
em locais inadequados? 

Sim

Não

Prejudicado
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 Resultados de aprendizagem relevantes e eficazes 

 

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

REFORÇO ESCOLAR: o i-Educ possui quesito para a identificação e o 

acompanhamento do número de alunos em reforço escolar, o que permite uma melhor 

alocação dos recursos, levantamento de diagnósticos e busca de soluções para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. Por se tratar de número absoluto, as respostas não 

foram passíveis de compilação. 

 

i-Educ 33. Quantos alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano do ensino fundamental), 

matriculados em escolas municipais, participaram, durante o ano de 2017, 

de projetos de recuperação ou reforço escolar? 

 

 

 

RETENÇÕES 

 

 

AVALIAÇÃO E INDICADORES: parte fundamental de qualquer política pública, a 

avaliação é uma necessidade imperativa. Sem isso, não se pode identificar quais pontos devem 

ser aperfeiçoados ou se decisões já tomadas estão corretas.  Nesse sentido, 68% dos 

municípios realizam aferições de sua rede de ensino _14% por meio de avaliações contratadas. 

35470 
54% 

29987 
46% 

26 - Informe o número de retenções (exceto as decorrentes de 
abandono) registradas no ano de 2017: 

Anos Iniciais:

Anos Finais:
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Obs: Prova Brasil e SARESP são programas, respectivamente, do governo federal e estadual.  

 

 

 Entre os indicadores padronizados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o 

IDEB, do governo federal, é utilizado pela ampla maioria dos municípios. Em segundo lugar 

aparece o IDESP (estadual), realizado, em 2017, em 109 municípios. 

 

 

 IDEB 2017, nos Municípios do Estado de São Paulo  

 

Com base nos dados do IDEB, pode-se observar uma série de fatos relevantes. As 

cidades de São Paulo, Estado mais rico do país, tiveram desempenho variado em 2017. A nota 

mais alta foi registrada no Município de Itápolis (nota 8) e a mais baixa, em Arapeí (4,8) _ 

variação de 3,2. Mas a grande maioria dos municípios (90%) teve notas entre 5,54 e 7,52.  

 

 

 

345 
54% 

90 
14% 

209 
32% 

5 - *A prefeitura aplicou algum programa municipal de 
avaliação de rendimento escolar no ano de 2017? 

Sim, avaliação própria ou
prova padronizada

Sim, avaliação da empresa
contratada (terceirizada)

Não aplicou

540 

195 
152 

540 

123 
151 

IDEB IDESP Outros
Indicadores

Indicador de Ensino Utilizado 
na Avaliação 

2015 2016

600 
73% 

109 
13% 

115 
14% 

IDEB

IDESP

Outro
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No quadro abaixo estão as notas de todos os Municípios paulistas: 

 

 
 

 

 IDEB Variação 2015-2017  

 
 

 

Em relação a 2015, última edição anterior, 467 municípios (76,18%) tiveram melhor 

desempenho. No entanto, na ampla maioria das cidades, essa diferença foi pequena _ na 

média, de apenas 0,29 ponto percentual. A evolução mais significativa ocorreu em Piratininga, 

que saiu de 5,4 para 7,4, maior variação positiva do território paulista. 

 

Quando se amplia a análise para o longo prazo, entre 2007 e 2017, verifica-se que 

96,74% dos municípios (593) registraram avanços. Na média, contudo, essa melhora foi de 

apenas 1,52 ponto percentual, o que sinaliza a necessidade de maiores esforços para 

aperfeiçoar ainda mais a qualidade da educação no Estado. 

 

 

 

 

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

Nota Ideb 2017 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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 IDEB Variação 2007-2017  

 

 
 

 

Com relação às competências de leitura e escrita, o IEG-M possui quesito específico 

no i-Educ para averiguar a utilização de programas de avaliação, bem como a sua cobertura 

(dados de 2017): 

 

 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

438 
68% 

206 
32% 

21 - *O município utilizou algum programa específico que 
desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos 

na rede municipal? 

Sim

Não
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CONCLUSÃO  

 

 

A partir das informações coletadas pelo IEG-M e pelas Fiscalizações Ordenadas 

relacionadas ao assunto, fica claro que os Municípios paulistas oscilam em relação aos meios 

pelos quais poderão atender à meta 4.1 até 2030.  

 

Sobre o acompanhamento das crianças para que completam o ensino fundamental, 

nota-se que, de modo geral, mais da metade dos Municípios realiza estudos sobre demanda 

por vagas, quantidade de matrículas e taxas de evasão. Embora tenha havido uma queda no 

número de cidades que promovem esse levantamento nos últimos anos, os interessados nesse 

monitoramento voltaram a crescer no exercício de 2017.  

 

No que diz respeito à qualidade do ensino, dados do IEG-M e das Fiscalizações 

Ordenadas revelam o frequente atraso na entrega do material escolar _kits, livros didáticos e 

uniformes. Essa desorganização pode ser interpretada como um descaso, o que, obviamente, 

prejudica os estudantes. Ainda que as razões para essa demora não possam ser, de imediato, 

atribuídas à Administração Municipal, é preciso que as Prefeituras se empenhem para que as 

entregas sejam feitas com antecedência. Fundamental, nesse sentido, é que se dediquem ao 

88,83 87,64 88,03 

68,96 69,73 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

No 1º ano: No 2º ano: No 3º ano: No 4º ano: No 5º ano:

21.2 - Qual o percentual de cobertura: 

Série1
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planejamento, à elaboração de editais de licitação que respeitem a ampla competitividade e 

ainda realizem um acompanhamento da execução contratual para aplicar sanções aos 

responsáveis por eventuais problemas. Nesse aspecto específico, os Municípios ainda precisam 

se empenhar para cumprir a meta 4.1. 

 

Já no que tange aos resultados de aprendizagem, não há dados no TCESP  

que permitam concluir a proficiência em português e matemática. Para isso, é preciso  

recorrer às notas do IDEB.  
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“4.2 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso 
a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e 
educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino 
primário.” 

 

Recentes descobertas da neurociência mostram a importância do Ensino Infantil. 

Muito mais do que etapa inicial, a educação nos primeiros anos de vida é, na verdade, a mais 

fundamental para a formação do indivíduo16. 

 

A garantia de oferta da educação infantil pelo Poder Público (creches e pré-escolas), 

para crianças de até cinco anos de idade, está prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição 

Federal, no artigo 30 da Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), com redação dada 

pela Lei nº 12.796/13. Trata-se de responsabilidade prioritária das administrações locais, nos 

termos do artigo 211, §2º, do diploma constitucional.  

 

A Constituição do Estado de São Paulo reforça o dever dos Municípios de atuar não 

apenas no ensino fundamental, mas também no pré-escolar (artigo 240). Estabelece também, 

no artigo 247, que a educação da criança nessa idade integra o sistema de ensino e deve 

respeitar as características dessa faixa etária. 

 

A esse propósito, destaca-se a redação do artigo 29 da LDB, que preconiza: 

 

 Com relação às creches, a matrícula é facultativa. Isso, porém, não isenta o 

Município do dever de oferecer vagas, já que, diante da opção familiar pela instituição, esse 

direito deve ser atendido pelo Poder Público. Mas, para que haja a alocação mais eficiente de 

recursos, é imprescindível a realização de levantamento prévio da demanda. 

 

Quanto à etapa pré-escolar, a Administração Municipal é obrigada a dispor de vagas 

para crianças acima de 4 anos17, e os pais, de efetuar a matrícula de seus filhos e filhas nessa 

                                                 
16

 HECKMAN, James J. Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. The 
Heckman Equation, v. 7, 2012. 
17

 É a redação da Lei nº 9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases):  
“Art.4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
(...) X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda 
criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (redação dada pela Leis nº 11.700/08). 
Art. 6

o
  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) 

anos de idade.” (redação dada pela Lei nº 12.796/13). 

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” 
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idade. Afinal, essa etapa da aprendizagem é crucial na preparação das crianças para todo o 

ciclo de alfabetização que virá no ensino fundamental18. 

  

Destaca-se ainda da meta 4.2 a ideia de cuidado. A atenção no início da vida e a 

adaptação do processo educativo a cada faixa etária são primordiais para a aprendizagem e 

impactam a saúde física e mental do ser humano. Nos primeiros anos, o estímulo adequado e 

lúdico proporciona o aprimoramento das respostas cognitivas das crianças ao longo da 

existência. A falta desse incentivo, por outro lado, faz com que esse desenvolvimento se perca 

e não possa ser recuperado em idades mais avançadas da juventude19. 

 

As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estão na Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009. Delas, ressaltamos: 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
18

 Cf. TODOS PELA EDUCAÇÃO. Perguntas e respostas: mais sobre a primeira infância. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/perguntas-respostas-mais-sobre-primeira-infancia. Acesso em 7 
jan. 2019) 
19

 Importância do desenvolvimento infantil. Em: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Enciclopédia sobre o 
Desenvolvimento na Primeira Infância [on-line]. Atualizada: Dezembro 2018.Disponível em:  
http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/dossiers-complets/pt-pt/importancia-do-
desenvolvimento-infantil.pdf. Acesso em: 07 jan. 2019. 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 

promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 

saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com outras crianças. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/perguntas-respostas-mais-sobre-primeira-infancia
http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/dossiers-complets/pt-pt/importancia-do-desenvolvimento-infantil.pdf
http://www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/dossiers-complets/pt-pt/importancia-do-desenvolvimento-infantil.pdf
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Nota-s então estreita harmonia entre o ordenamento jurídico e os objetivos 

estabelecidos pela meta 4.2. Os seguintes conceitos-chave podem ser enfatizados: 

 

 “todas as meninas e meninos” – mensuração por sexo; 

 

 “acesso” – meios de ingresso no ensino infantil, primordialmente pela 

disponibilidade de vagas, mas também pela facilitação da mobilidade até a 

unidade de ensino (o que demanda uma solução em políticas públicas 

integradas);  

 

 “cuidado” – preocupação institucional para promover o desenvolvimento 

integral da criança; 

 

 “primeira infância” 

 

 “educação pré-escolar” 

 

 

 

São dois os indicadores globais desenvolvidos para mensuração da meta 4.2: 

 
 

 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

A correlação com o Plano Nacional de Educação é evidente por meio da meta 
nº 1 e seus respectivos indicadores: 
 
1. EDUCAÇÃO INFANTIL - Universalizar, até 
2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a 
oferta de Educação Infantil em Creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% das crianças 
de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. 

1.1 - Porcentagem de crianças de 0 a 5 anos 
na Educação Infantil. 

1.2 -  Porcentagem de crianças 0 a 3 anos na 
Educação Infantil 

primeiros anos da criança (0 a 5 anos de 
idade), nos quais o acesso à educação é 
oferecido por meio de creches (0 a 3 anos) e 
pré-escola (4-5 anos de idade) 

4.2.1 - Proporção de crianças com menos de 5 anos que estão com desenvolvimento 
adequado da saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial, por sexo. 

 
4.2.2 - Taxa de participação no ensino organizado (um ano antes da idade oficial de 

ingresso no ensino fundamental), por sexo. 

Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas 

para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados 

no Ensino Fundamental. 
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ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

Uma das formas de viabilizar o acesso à educação infantil é o planejamento prévio 

sobre a quantidade de vagas que serão disponibilizadas para a recepção das crianças em 

creches e na educação pré-escolar. Para tanto, é necessário um levantamento da demanda por 

essas vagas. Nesse sentido, foram obtidos os seguintes resultados no i-Educ: 

 

2. A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 

necessitavam de creches? 

3. A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 

necessitavam de pré-escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2017, os dados demonstram que mais da metade dos municípios fez 

algum tipo de estudo para identificar a real demanda por vagas – em creches e pré-escolas –, o 

que representou elevação na comparação com o exercício anterior.  

 

   
No entanto, o levantamento de demanda é apenas um primeiro passo para o 

cumprimento da meta 4.2. Além de criar as vagas necessárias para a satisfação das exigências 

435 
68% 

209 
32% 

2 - *A prefeitura municipal realizou 
levantamento do número de crianças 

que necessitavam de creches em 
2017? 

Sim

Não
386 
60% 

258 
40% 

3 - *Parcela dos municípios com 
levantamento do número de crianças 
que necessitavam de pré-escola em 

2017? 

Sim

Não

Pré-escola 

500 434 
364 

144 210 
280 

2014 2015 2016

499 
426 

358 

145 
218 

286 

2014 2015 2016

Não Realizaram Levantamento

Realizaram Levantamento

Creche 
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da população, ainda é preciso garantir os meios de acesso e transporte das famílias a essas 

instituições, bem como desenvolver meios efetivos de preparação das crianças ao ensino 

fundamental, tocando no seu aspecto qualitativo. 

 

O quadro geral sobre como as etapas de ensino são divididas nas escolas municipais 

de todo o Estado segue abaixo: 

 
 

O i-Educ evidencia também o número total de professores disponíveis para o 

atendimento dos alunos. Embora não disponha de informações sobre a quantidade de 

professores por estudante, vale notar a enorme quantidade de profissionais na pré-escola, 

sobretudo nas creches, conforme demonstra o gráfico abaixo, do exercício de 2017: 

 

 

2653 
15% 

1937 
11% 

2389 
14% 

559 
3% 

3241 
19% 

2148 
12% 

1222 
7% 

1362 
8% 

1803 
11% 

38 - Indique o número de escolas da rede pública municipal que possuíam as 
seguintes etapas no ano de 2017: 

Apenas Creche:

Apenas Pré-escola:

Apenas Anos Iniciais:

Apenas Anos Finais:

Creche + Pré-escola:

Pré-escola + Anos Iniciais:

Anos Iniciais + Anos Finais:

Creche + Pré-escola + Anos Iniciais:

Creche + Pré-escola + Anos Iniciais
+ Anos Finais:
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FISCALIZAÇÃO ORDENADA – CRECHES 

 

A VI Fiscalização Ordenada, realizada em 

setembro de 2018, dedicou-se exclusivamente à temática das 

creches municipais. Foram fiscalizados 215 municípios e 253 

unidades, envolvendo 290 servidores do Tribunal de Contas20.  

 

Acerca do cuidado, os dados coletados 

evidenciam o seguinte: 

 

 

 
 

                                                 
20

 Dados completos da VI Fiscalização Ordenada podem ser obtidos em: 
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada  . Acesso: 07 jan. 2019. 

81,86% 

14,42% 

3,72% 

Foi elaborada proposta pedagógica 2018 para as 
crianças de creches? 

Sim

Não

Parcial

86,96% 

13,04% 

A unidade visitada se 
utiliza da proposta 

pedagógica elaborada 
para o exercício de 2018? 

Sim

Não
51,16% 

48,84% 

Há regulamento municipal 
que estabeleça a 

quantidade de crianças por 
turma na educação 

infantil? 

Sim
Não

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada
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98,02% 

1,98% 

As informações sobre as 
atividades e o 

desenvolvimento das crianças 
são disponibilizadas para 

mães e pais e/ou responsáveis 
pela unidade visitada? 

Sim

Não
80,63% 

19,37% 

A unidade visitada 
possui acomodações 

adequadas para horários 
de descanso das 

crianças? 

Sim

Não

81,03% 

18,97% 

A unidade visitada possui 
materiais pedagógicos e 

brinquedos para atividades 
com as crianças em 

quantidade suficiente? 

Sim

Não

98,02
% 

1,98% 

A unidade visitada possui 
mobiliário infantil 

compatível com a faixa 
etária das crianças? 

Sim

Não
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A meta 4.2 se dedica à educação infantil e, mais uma vez, requer o monitoramento 

da quantidade de crianças em creches e educação pré-escolar, bem como os cuidados 

indispensáveis para que elas cheguem preparadas ao ensino fundamental.  

 

Os dados obtidos pelo IEG-M revelam que o percentual de Municípios que realiza 

levantamentos dessa natureza é de cerca de 60%. Para que haja maior efetividade na 

elaboração e execução de políticas públicas voltadas à primeira infância, é preciso, entretanto, 

que mais cidades cumpram essa tarefa e incorporem o diagnóstico em seu planejamento. 

 

Já as informações colhidas durante a Fiscalização Ordenada indicam que a atenção 

com as crianças nessa etapa de vida é majoritariamente satisfatória. É preciso destacar, 

porém, que, nessa operação, foram visitados apenas 215 municípios _o que representa um 

terço das cidades auditadas pelo TCESP. Assim sendo, as informações não são conclusivas para 

medir o avanço da meta 4.2 em todo o Estado.  
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“4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 
mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a 
preços acessíveis, incluindo universidade.” 

“4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos 
que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.” 
 

As metas 4.3. e 4.4 possuem afinidade de temas e, por essa razão, serão tratadas 

em um mesmo tópico. 

 

A 4.3 é voltada para a educação técnica, profissional e superior e aos estágios da 

formação. Mais uma vez, vale ressaltar que, para que ela seja atingida, é essencial que os 

cursos tenham qualidade e sejam acessíveis a homens e mulheres. 

 

Já com relação à 4.4, nota-se a valorização de competências e habilidades técnicas 

e profissionais que levem ao trabalho decente e ao empreendedorismo. Nesse aspecto, o ODS 

destaca a importância da viabilidade da aplicação prática daquilo que se ensina e aprende, o 

que transforma a educação em uma ferramenta para o trabalho digno. 

 

De acordo com os indicadores globais adotados pelo IBGE, a mensuração da 

quantidade de homens e mulheres que frequentam esse tipo de ensino deverá ser computada 

anualmente, tanto na educação formal quanto na informal, segregando-se a apuração por 

sexo. Além disso, prevê a quantificação daqueles que possuem habilidades em tecnologia de 

informação e educação, em clara demonstração da importância de os governos investirem, 

cada vez mais, em habilidades voltadas ao uso e manuseio da tecnologia: 

 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

O Plano Nacional de Educação detalha esse assunto em suas metas nº 10, 11 e 12 

(e respectivos indicadores) e propõe a integração do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) que não 

tiveram acesso ao ensino fundamental em idade adequada ao ensino profissionalizante: 

 

4.3.1 - Taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal, nos 

últimos 12 meses, por sexo. 

 

4.4.1 - Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), por tipo de habilidade. 
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10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL -  

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens 

e adultos, nos ensinos fundamental e médio, 

na forma integrada à educação profissional. 

10.1  Porcentagem de matrículas de 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental, integradas à Educação 

Profissional 

 

10.2 - Porcentagem de matrículas de 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Médio, integradas à Educação Profissional 

11. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  -  

Triplicar as matrículas da Educação 

Profissional Técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% da expansão no segmento 

público. 

 

11.1 - Matrículas de Educação Profissional 

Técnica 

 

11.2 - Novas matrículas de Educação 

Profissional Técnica na Rede Pública 

 

12. EDUCAÇÃO SUPERIOR -  

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação 

Superior para 50% e a taxa líquida para 33% 

da população de 18 a 24 anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público. 

 

12.1 - Porcentagem de matrículas na 

Educação Superior em relação à população 

de 18 a 24 anos 

 

12.2 - Porcentagem de matrículas da 

população de 18 a 24 anos na Educação 

Superior 

 

12.3 - Porcentagem de matrículas novas na 

Rede Pública em relação ao total de 

matrículas novas na Educação Superior 

 

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL / FISCALIZAÇÃO ORDENADA 

 

No TCESP, não há ações direcionadas às metas 4.3 e 4.4 no âmbito dos 

Municípios, uma vez que as cidades apenas podem se dedicar a essas etapas do ensino quando 

cumpridas suas responsabilidades em relação à pré-escolar e ao fundamental. Por isso, não é 

possível estabelecer uma análise sobre o avanço desses entes federativos nessas questões. 
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“4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir 
a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação 
profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com 
deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de 
vulnerabilidade.” 

 

O foco principal da meta 4.5 é a inclusão em seus mais diversos aspectos, ou seja, 

a garantia de acesso a todos aqueles que podem enfrentar algum obstáculo à educação.  

Destacam-se como conceitos-chave: 

 

 igualdade de gênero  

 vulnerabilidade 

 pessoas com deficiência  

 povos indígenas 

 

Em outras palavras, a meta 4.5 busca a isonomia e a dignidade da pessoa humana 

por meio da educação inclusiva e universal. Pretende que qualquer desafio inerente à 

condição de um determinado grupo de pessoas _gênero, necessidades especiais ou situação 

de vulnerabilidade_ não se torne um entrave ao aprendizado, já que o mote principal dos ODS 

é precisamente “não deixar ninguém para trás”. 

 

A legislação brasileira é enfática sobre a promoção da igualdade de oportunidades 

para todos, cedendo espaço, inclusive, para políticas de ações afirmativas. A LDB, por exemplo, 

possui Capítulo próprio (Capítulo V) para tratar da Educação Especial _compreendida pela 

modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino, a 

educandos portadores de necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação21. 

 

Nesse sentido, também a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 determina a adoção de 

serviços, recursos de acessibilidade e estratégias (por meio de materiais didáticos, 

pedagógicos, mobiliário, equipamentos, sistemas de comunicação e informação e transportes 

etc.22) para a eliminação de barreiras para a plena participação dos portadores de 

necessidades especiais na sociedade e no desenvolvimento de sua aprendizagem. 

  

Para a educação de povos indígenas, a LDB prevê o desenvolvimento de 

programas de ensino e pesquisa para a oferta de educação bilíngue e intercultural, a cargo do 

                                                 
21

 Cf. Art. 58, com redação conferida pela Lei nº 12.796/2013.  
22
 Art. 2o   A   tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibili ação 

de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.  
 arágrafo  nico.  ara fins destas  iretri es, consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que 
asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade redu ida, promovendo a 
utili ação dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de 
comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços.  
 

Inclusão e isonomia 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
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sistema de ensino da União. Além disso, há inúmeras resoluções e pareceres do Conselho 

Nacional de Educação dirigidos à educação indígena, étnico-racial e quilombola23.  

 

Nesse aspecto, o indicador desenvolvido internacionalmente para o 

monitoramento do assunto é: 

 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Já o Plano Nacional de Educação aborda a temática nas metas e indicadores 

abaixo. Destaque para o enfoque municipal do  nº 4: 

 

4. EDUCAÇÃO ESPECIAL / INCLUSIVA -  

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos 

com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e 

ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados 

4.1 - Porcentagem de alunos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede regular 

de ensino. 

8. ESCOLARIDADE MÉDIA -  

Elevar a escolaridade média da população de 

18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 

12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

8.1 - Escolaridade média da população de 

18 a 29 anos (Campo) 

8. ESCOLARIDADE MÉDIA -  

Elevar a escolaridade média da população de 

18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 

8.2 - Escolaridade média da população de 

18 a 29 anos (25% mais pobres) 

                                                 
23

 Ver http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-
82187207/12992-diretrizes-para-a-educacao-basica . Acesso em 7 jan. 2019. 

4.5.1 - Índices de paridade (mulher/homem, rural/urbano, 1º/5º quintis de renda e outros 

como população com deficiência, populações indígenas e populações afetadas por conflitos, 

à medida que os dados estejam disponíveis) para todos os indicadores nesta lista que 

possam ser desagregados 

http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12992-diretrizes-para-a-educacao-basica
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12992-diretrizes-para-a-educacao-basica
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12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

8. ESCOLARIDADE MÉDIA -  

Elevar a escolaridade média da população de 

18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 

12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

8.3 - Escolaridade média da população de 

18 a 29 anos (Negros) 

8. ESCOLARIDADE MÉDIA -  

Elevar a escolaridade média da população de 

18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 

12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

8.4 - Escolaridade média da população de 

18 a 29 anos (Região de menor escolaridade 

- NE) 

8. ESCOLARIDADE MÉDIA -  

Elevar a escolaridade média da população de 

18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 

12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

8.5 - Escolaridade média da população de 

18 a 29 anos (Mulheres)  
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ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

A meta é abordada pelo TCESP no IEG-M, mais precisamente no i-Educ. A questão, 

entretanto, restringindo-se ao atendimento educacional especializado e à acessibilidade. 

Abaixo segue um desses quesitos. O outro será analisado no âmbito da meta 4.a: 

 

 
  

CONCLUSÃO  

 

A partir das informações coletadas pelo TCESP, a única conclusão passível de 
se extrair, por enquanto, é que, quanto à oferta de atendimento educacional 
especializado, a maioria dos Municípios do Estado de São Paulo parece caminhar no 
sentido proposto pela meta 4.5. Ainda há, entretanto, carência de informações para uma 
aferição mais completa. 

 
 

               

536 
83% 

108 
17% 

24 - Na Rede Municipal de Ensino há atendimento educacional 
especializado para portadores de necessidades especiais? 

Sim

Não
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“4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial 
proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e 
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática.” 

 

A meta 4.6 está vinculada a resultados: a alfabetização de jovens e adultos, 

independentemente de gênero, e o aprendizado em relação à matemática. Engloba, portanto, 

o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), que garante às pessoas que não conseguiram concluir o 

ensino básico em idade regular o direito de completar os estudos.  

As palavras-chave que podem ser destacadas dessa meta são: 

 

 Todos os jovens e parte substancial de adultos 

 Homens e mulheres 

 Alfabetização 

 Conhecimento básico de matemática 

 

Isso significa que, em 2030, não será tolerada a existência de jovens e de parte 

significativa de adultos sem alfabetização e incapazes de resolver problemas  

simples de matemática. 

 

O indicador global adotado pelo IBGE reproduz o texto da meta 4.6 em outras 

palavras, destacando a necessidade de um nível mínimo de proficiência em leitura,  

escrita e matemática: 

 

 

É evidente que, para termos jovens e adultos com as habilidades citadas, é 

indispensável haver um ensino básico de qualidade. Nesse tópico, a Constituição Federal, em 

seu artigo 208, inciso I, assegura a oferta gratuita de educação básica àqueles que não tiveram 

acesso em idade própria24. A Constituição do Estado de São Paulo diz, em seu artigo 249, §§ 3º 

e 4º25, que o Poder Público deve garantir o ensino fundamental a jovens e adultos, cabendo-

                                                 
24

 “Art. 208.   dever do  stado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009).” 
 
25

 “Artigo 249 - O ensino fundamental, com oito anos de duração é obrigatório para todas as crianças, a partir dos 
sete anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a todos. 
(...) 
§3º - O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a 
ele não tiveram acesso, e terá organização adequada às características dos alunos. 
§4º - Caberá ao Poder Público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às 
condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de trabalho.” 

4.6.1 - Percentual da população de determinado grupo etário que atingiu pelo menos o nível 
mínimo de proficiência em (a) leitura e escrita e (b) matemática, por sexo. 

EJA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
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lhe provê-lo em diferentes períodos do dia e de forma adequada às condições de vida e de 

trabalho do educando. O ensino médio, segundo tal norma, é atribuição do Estado26. 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

A correlação com o Plano Nacional de Educação se dá com a seguinte meta: 

 

3 - ENSINO MÉDIO 

 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 a 17 anos e 

elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino 

Médio para 85%. 

3.1 - Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos 

na escola 

3.2 - Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos 

matriculados no Ensino Médio 

 

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL / FISCALIZAÇÃO ORDENADA 

 

Não há, no âmbito do TCESP, dados do IEG-M ou de Fiscalizações Ordenadas para 

a meta 4.6 em relação aos Municípios, razão pela qual não é possível estabelecer uma análise 

sobre o avanço desses entes federativos em relação a tal meta. 

 

    

  

                                                 
26

 “Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, público e 
gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências 
para universalizá-lo. 
§1º - O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e 
adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida.” 
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“4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 
de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania 
global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável.” 

 

A meta 4.7 trata a educação de forma globalizante, referindo-se a aspectos do 

aprendizado que vão além do conhecimento técnico, científico e linguístico. Associa o ensino 

também ao desenvolvimento sustentável e à conscientização social, por meio da promoção de 

direitos humanos, igualdade de gênero, paz e cidadania. Para isso, encoraja uma reformulação 

dos conteúdos transmitidos em sala de aula para que, direta ou indiretamente, abordem esses 

temas e promovam uma cultura de respeito e humanidade. 

 

Palavras-chave: 

 

 Vida sustentável 

 Conscientização social 

 Direitos humanos 

 Igualdade de gênero 

 Cidadania 

 Diversidade cultural 

 

O indicador global correspondente à meta 4.7 se traduz da seguinte forma: 

 

Apesar de comumente se associar “desenvolvimento sustentável” apenas a 

questões de meio ambiente, o conceito é mais amplo, envolvendo também aspectos sociais e 

econômicos. E esses são os princípios básicos fixados em âmbito nacional no Plano Nacional de 

Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99):  

4.7.1 - Em que medida (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo a igualdade de gênero e os direitos humanos, são 

incorporados a todos os níveis de: a) políticas nacionais de educação; b) currículos 
escolares; c) formação dos professores e d) avaliação dos alunos 

“desenvolvimento sustentável” 
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Busca-se, portanto, promover o ensino fundado na ética e na cidadania, nos 

termos expostos pela meta, a partir da inserção desses assuntos na legislação das políticas de 

educação (nacionais, estaduais e municipais), nos currículos escolares e nos meios de avaliação 

de alunos. Vale destacar ainda a inserção desse tema na formação de professores, já que não 

será possível despertar essa sensibilidade nas crianças, jovens e adultos sem o respectivo 

preparo do docente. 

 

Aliás, essa é a visão de ensino expressa na LDB, conforme se depreende dos 

seguintes princípios em seu artigo 3º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

O item 7.26 da meta 7 do Plano Nacional de Educação é o que melhor se identifica 

com esse conteúdo: 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

(...) 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.     (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.     (Incluído 

pela Lei nº 13.632, de 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

No TCESP, é possível relacionar dois quesitos do IEG-M ao tema da educação para o 

desenvolvimento sustentável, cidadania e demais implicações sociais. O primeiro, no i-Amb, 

trata do número de escolas municipais com programas de educação ambiental, criados de 

acordo as regras estabelecidas no Plano Nacional de Educação Ambiental: 

 

 

 

O segundo, no i-Educ, não está vinculado propriamente às instituições de ensino do 

Município, mas ao modo como a Administração lida com o desafio do bullying. A prática, 

normalmente associada ao desrespeito à diferença em suas mais variadas formas, ocorre 

frequentemente no convívio escolar. Dados revelam que mais da metade do Municípios do 

Estado de São Paulo possui políticas para o enfrentamento dessa questão. 

 

 
 

344 
53% 

300 
47% 

39 - O Município possui, no planejamento, ações 
governamentais para enfrentamento ao 

bullying? 

Sim

Não

5. Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe: 
Número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam 

programa ou ação de educação ambiental. 

7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os 

ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 

preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo 

de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 

socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna das 

comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de 

equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais 

da educação; e o atendimento em educação especial. 



66 
 

 
 

FISCALIZAÇÃO ORDENADA 

 

Não houve no TCESP Fiscalização Ordenada em torno dessa temática. 

 

CONCLUSÃO:  

 

As informações relacionadas ao tema são ainda insuficientes para que se possa 

averiguar o estágio dos Municípios em relação à meta 4.7.  
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“4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, 
apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que 
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, 
inclusivos e eficazes para todos.” 
 

A meta 4.a aponta para a necessidade de um ambiente físico com infraestrutura 
adequada, acessível e segura, onde as crianças possam desenvolver suas atividades 
educacionais. É importante também que a escola seja um espaço acolhedor e convidativo não 
só ao estudo e ao aprendizado, mas também ao convívio. Assim, a meta gira em torno dos 
seguintes conceitos-chave: 

 
 Segurança 

 

 Acessibilidade 
 

O indicador global definido para a mensuração dessa meta, de acordo com o 
IBGE, é o seguinte: 

 

 
No Plano Nacional de Educação, por sua vez, esse desdobramento do ODS 

4 pode ser parcialmente materializado na meta nº 4, conforme destaque: 
 

 
 
 
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 
 
Analisando o IEG-M, vemos que há quatro quesitos no i-Educ e um no i-

Cidades que abordam essa temática: 
 
 

i-Educ: 
 
 

4. EDUCAÇÃO ESPECIAL / INCLUSIVA   
Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com 
a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

4.a.1 - Proporção de escolas com acesso a: (a) eletricidade; (b) internet para fins 
pedagógicos; (c) computadores para fins pedagógicos; (d) infraestrutura e materiais 
adaptados para alunos com deficiência; (e) água potável; (f) instalações sanitárias 

separadas por sexo; e (g) instalações básicas para lavagem das mãos (de acordo com as 
definições dos indicadores WASH). 
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38% 

51% 

10% 

1% 

28 - Espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividida pelo nº de 
alunos) nas escolas municipais: 

Superior ou igual a 1,875 m²:

Superior ou igual a 1,20 e inferior a
1,875 m²:

Superior ou igual a 1,00 e inferior a
1,20 m²:

Inferior a 1,00 m²:

4772 

3122 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Quantidade de escolas adaptadas para
receber crianças com deficiência (Rampas e
vias de acesso à escola, adaptação de salas

de aula, banheiros e áreas de esporte e
recreação):

Quantidade de escolas que possuem quadra
poliesportiva coberta com dimensões

mínimas (18mx30m):

10 - *Sobre a infraestrutura das escolas dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano), informe: 
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i-Cidade: 

 

 

           
 

Os resultados para o exercício de 2017 revelam que infraestrutura das escolas 
precisa de mais atenção. A maior parte dos prédios não só requer reparos físicos, mas também 
ações voltadas à segurança das instalações. A acessibilidade, por outro lado, parece ter 
conquistado mais espaço, o que corresponde a um avanço, ainda que parcial, rumo à meta 4.a. 

  

 

 

 

 

 

Valores em função dos 644 
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FISCALIZAÇÃO ORDENADA – CRECHES 
 
As constatações da VI - Fiscalização Ordenada sobre Creches, realizada em 

setembro de 201827, demonstram isso: 
 

                  
 

 

 

  
 

 

 

 

                                                 
27

 Lembrando que foram fiscalizados 215 municípios e 253 órgãos e entidades, envolvendo 290 servidores do 
Tribunal de Contas. Dados do relatório completo em: https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-
fiscalizacao-ordenada . Acesso em 07 jan. 2019. 

28,46% 

25,30% 

46,24% 

A unidade visitada possui condições de 
acessibilidade (rampas, corrimão etc.)? 

Sim

Não

Parcial

73,52% 

26,48% 

A última desinsetização foi 
feita há menos de 6 meses 

na unidade visitada? 

Sim

Não

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/relatorios-fiscalizacao-ordenada
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54,94% 

45,06% 

A última higienização das 
caixas d´água foi feita há 

menos de 6 meses na 
unidade visitada? 

Sim

Não

71,94% 

28,06% 

As instalações sanitárias e 
para higiene pessoal das 

crianças são adequadas para 
a faixa etária e com boas 

condições de uso na unidade 

visitada? 

Sim

Não

47,43% 

52,57% 

Os espaços físicos na unidade visitada se encontram 
conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, 
vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, 

dentre outros? 

Sim

Não



72 
 

 
 

 
 
Vale registrar que diversas impropriedades apontadas pelo trabalho dos Agentes da 

Fiscalização demonstram desrespeito aos padrões mínimos de segurança e de acessibilidade, o 
que pode afetar a qualidade do ensino. Esses problemas na infraestrutura escolar são 
posteriormente descritos nos formulários que integram os processos de contas dos Municípios 
e do Estado para o controle do uso adequado dos recursos públicos.  

 
   Remete-se, para esse fim, à leitura da Cartilha “Fiscalização da Rede Escolar 

Municipal”28, que elenca dados e  processos do TCESP em que irregularidades desse tipo foram 
constatadas (https://www4.tce.sp.gov.br/cartilha-fiscalizacao-rede-escolar).  

 

 
CONCLUSÃO 
 

Os dados do TCESP sobre creches indicam que ainda há muito o que avançar para a 

completa satisfação da meta 4.a. Se, por um lado, a questão da acessibilidade está, aos 

poucos, sendo enfrentada pelos gestores, a segurança nas escolares não é tratada como 

prioridade. Por isso, são tão comuns os casos de problemas estruturais e de descumprimento 

das exigências do Corpo de Bombeiros nesses ambientes.  

 

 Importante lembrar ainda que a integridade desses espaços físicos, para a plena 

satisfação da meta 4.a, deve ser mantida por meio de acompanhamento periódico, já que a 

deterioração dessas instituições ocorre com enorme rapidez. 

  

                                                 
28

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha - Fiscalização da Rede Escolar Municipal. Nov. 2015. 
Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/cartilha-fiscalizacao-rede-escolar . Acesso em: 7 jan. 2019. 

42,69% 

57,31% 

Nos espaços físicos da unidade escolar há itens 
aparentes que possam comprometer a segurança 

das crianças na unidade visitada? 

Sim

Não

https://www4.tce.sp.gov.br/cartilha-fiscalizacao-rede-escolar
https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/cartilha-fiscalizacao-rede-escolar
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“4.b - Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de 
bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os 
países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo 
programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da 
comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países 
desenvolvidos e outros países em desenvolvimento.” 

 

Segundo o IBGE, a meta 4.b não se aplica ao Brasil. Por isso ela não será analisada 

neste relatório. 

 

     

“4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de 
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional 
para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, 
especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento.” 
 

A última meta de destaque do ODS 4 é voltada aos professores. Apesar de 
mencionar aspectos de ordem internacional _como o estabelecimento de cooperação entre 
países em desenvolvimento_ seu foco é a formação e a qualificação dos docentes. O objetivo, 
com isso, é preparar esses profissionais para fomentar a criatividade dos alunos e desenvolver 
soluções práticas para os desafios do dia a dia. 

 
Nesse sentido, o indicador estabelecido em nível global e incorporado no Brasil, 

pelo IBGE, foi:  

 

 
 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

No ordenamento jurídico brasileiro, as metas que já prevalecem por meio do 
Plano Nacional de Educação e seus respectivos indicadores são: 

 

 

4.c.1 - Proporção de professores (a) na pré-escola; (b) nos anos iniciais do ensino 
fundamental; (c) nos anos finais do ensino fundamental; e (d) no ensino médio, que 

receberam pelo menos a formação mínima (por exemplo: formação pedagógica), antes ou 
durante o exercício da profissão, requerida para lecionar num determinado nível de ensino 

num dado país. 
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15 -FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Garantir, 
em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 
prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do 
caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação 
básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam. 

15.1 - Porcentagem de professores da 
Educação Básica com curso superior - 15.2 - 
Porcentagem de docentes dos anos finais 
do Ensino Fundamental que possuem 
formação superior na área em que lecionam 
- 15.3 - Porcentagem de docentes do Ensino 
Médio que possuem formação superior na 
área em que lecionam. 

16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 
 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos 
professores da Educação Básica, até o último 
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos 
os(as) profissionais da Educação Básica 
formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 

16.1 - Professores de Educação Básica com 
Pós-graduação; 16.2 - Professores da 
Educação Básica com Formação Continuada 

17 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Valorizar os(as) profissionais do magistério das 
redes públicas da Educação Básica, a fim de 
equiparar o rendimento médio dos(as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até 
o final do 6º ano da vigência deste PNE. 

17.1 - Rendimento médio dos professores 
de Educação Básica em relação ao 
rendimento médio dos demais profissionais 
com mesma escolaridade 
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18 - PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
 
Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de 
planos de Carreira para os(as) profissionais da 
Educação Básica e Superior pública de todos os 
sistemas de ensino e, para o plano de Carreira 
dos(as) profissionais da Educação Básica 
pública, tomar como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, 
nos termos do inciso VIII do art. 206 da 
Constituição Federal. 

18.1 - Porcentagem de sistemas de ensino 
com plano de carreira definido 

 
 

 
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 
 
 
No âmbito do TCESP, quesitos do i-Educ também tratam do assunto: 
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Os dados mostram que pouco mais da metade dos professores das escolas 

municipais possui formação superior específica em sua área de atuação. O número de 

docentes distribuídos entre os diversos anos do ensino fundamental é equilibrado, embora, 

para o infantil, o número de profissionais seja maior. Já em relação às horas de treinamento, a 

média é de aproximadamente um terço da carga horária para cada nível de ensino. 

 

54,79 

65,78 68,56 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Creche: Pré-escola: Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (1º ao 5º

ano):

36 - Informe a porcentagem de professores efetivos com pós-
graduação no ano de 2017: 
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606 
94% 

38 
6% 

53 - *A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de 
Cargos e Salários para seus professores? 

Sim

Não

346 
57% 

260 
43% 

53.1 - *O plano estimula a boa qualidade e a assiduidade dos professores, 
com avaliação de desempenho e mecanismo de premiação para os melhores 

resultados de professores (implantação de um regime meritocrático)? 

Sim

Não

56093 
89% 

7264 
11% 

57 - Forma de provimento dos profissionais da educação não 
docentes (Ex: monitor, pedagoga, psicóloga, secretária, etc) 
atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano), informe: 

Número de profissionais
ocupantes de cargos de
provimento efetivo:

Número de profissionais
temporários:
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6918 
28% 

5508 
22% 

12507 
50% 

31 - Informe a quantidade de professores temporários no ano 
de 2017: 

Creche:

Pré-escola:

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (1º ao 5º
ano):

3% 

9% 

40% 

16% 

16% 

16% 

37 - Causas de ausência dos professores por faltas (incluindo 
os afastamentos legais) para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano): 

Faltas injustificadas:

Faltas justificadas:

Licença médica:

Licença
maternidade/paternidade:
Abonos:

Outros (inclusive ausências
pontuais amparadas por lei):

2120 

2246 

2341 

R$2.000,00

R$2.050,00

R$2.100,00

R$2.150,00

R$2.200,00

R$2.250,00

R$2.300,00

R$2.350,00

R$2.400,00

Creche: Pré-escola: Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

(1º ao 5º ano):

13 - Qual o piso salarial mensal dos professores no município? 
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FISCALIZAÇÃO ORDENADA 

 

Não houve Fiscalização Ordenada sobre o tema. 

 

CONCLUSÃO 

 

A meta 4.c estabelece que, para uma educação de qualidade, são indispensáveis 

profissionais estimulados, valorizados, com formação adequada e capacitação contínua. Nesse 

aspecto, o IEG-M revela que os Municípios caminham a passos lentos.  

 

Embora muitas vezes os recursos das Prefeituras sejam escassos, a racionalização dos 

gastos _por meio da elaboração de planos de carreira e do incentivo à criatividade dos 

docentes_ pode promover resultados capazes de revolucionar a educação.   

 

Para isso, é imprescindível que os governos apoiem esses profissionais, estimulem a 

integração entre escola e comunidade, promovam a contratação de professores com formação 

adequada e também ofereçam capacitação periódica. Os casos de boas práticas no ensino que 

surgiram no Brasil a partir de medidas como essas já são inúmeros. Muitos deles, premiados 

até mesmo por instituições internacionais. 

 

 

370 
57% 

12 
2% 

134 
21% 

57 
9% 

21 
3% 

50 
8% 

45 - Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os 
professores em cada município? 

Não existe pagamento de horas
extras
Realização de feiras e eventos aos
finais de semana
Absenteísmo de professores

Cobertura de férias e licenças

Não possui equipe completa

Outro
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IEG-M e ordenadas: 
Impactos indiretos no ODS4 
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IEG-M e Fiscalizações Ordenadas: impactos indiretos no ODS 4 
 

 

MERENDA ESCOLAR 

 

Dos dados usualmente coletados pelo TCESP, há alguns referentes à merenda escolar 

que impactam o ODS 4 como um todo, apresentando correlação indireta com as metas 4.1 e 

4.2. Afinal, evidências indicam que quanto melhor a alimentação infantil melhores também os 

resultados de aprendizagem.  

 

A alimentação escolar fornece suporte energético e nutricional capaz de contribuir 

para o crescimento biopsicossocial e o pleno exercício das aptidões dos educandos, 

considerando-se o processo ensino/aprendizagem durante o período de permanência  

na instituição educacional29. Além disso, exerce papel de relevância social, uma vez que,  

em muitos casos, é a refeição principal do dia e a única garantia de  

alimentação da criança30. 

 

O ambiente escolar também é considerado importante para o contato e a criação de 

hábitos saudáveis. Lá são desenvolvidas experiências que serão determinantes para a 

formação dos padrões alimentares dos indivíduos 31.  Uma das maneiras de proporcionar isso é 

o fornecimento da alimentação (todo mantimento distribuído em local de estudo, durante o 

período letivo, independentemente de sua origem) nas instituições de ensino.  Por meio de 

refeições adequadas e de práticas educacionais em alimentação, contribui-se assim para o 

crescimento do aluno nas áreas social, cognitiva, emocional e, principalmente, nutricional32. 

 

     Diante disso, é papel do poder público garantir esse direito fundamental, ancorado 

na Constituição. Já ao TCESP, como órgão de controle externo, cabe avaliar as contratações 

para o fornecimento de merenda _zelando não só pela lisura desses processos, mas também 

pela observância da qualidade dos alimentos (da preparação ao acondicionamento). Afinal, 

tudo o que causa desperdício representa mau uso de recursos públicos. 

 

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

Quesitos do i-Educ que apontam para as seguintes constatações: 

 

                                                 
29

 Brasil. Resolução RDC 38/2009. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/60-
2012?download=57:res03816072009. Acesso em janeiro de 2019. 
30

Bezerra, J.A.B. Alimentação e escola: significados e implicações curriculares da merenda escolar. Rev. Bras. Educ. 
2009. 
31

 Issa, R.C., Moraes, L.F., Francisco, R.R.J, Santos LC, Anjos AFV, Pereira SCL. Alimentação escolar: planejamento, 
produção, distribuição e adequação. Rev. Panam. Salud Publica. 2014. 
32

Menegazzo, M., Fracalossi, K., Fernandes, A., Medeiros, N.I. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de 
centros de educação infantil. Rev Nutr. 2011. 
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240 
37% 

345 
54% 

59 
9% 

17 - Como é feita a preparação da merenda no município? 

Cozinha piloto
própria

Nas escolas (que
possuem
merendeiras)

Terceirizada

154 
24% 

344 
53% 

146 
23% 

18 - *Existe controle da merenda oferecida por meio de 
nutricionistas?  

Sim, semanalmente

Sim, mensalmente

Não

610 
95% 

34 
5% 

14 - *O município divulga e cumpre 
o cardápio pré-estabelecido pela 

nutricionista? 

Sim

Não 490 
76% 

154 
24% 

20 - *O Conselho de Alimentação 
Escolar é atuante 

Sim

Não



83 
 

 
 

 
 

 

FISCALIZAÇÕES ORDENADAS -  MERENDA ESCOLAR E CRECHE 

 

Em relação às Fiscalizações Ordenadas, além da VI (voltada para creches), também 

foram realizadas diversas operações direcionadas à merenda escolar (V Fiscalização Ordenada, 

agosto de 2018; V Fiscalização Ordenada, agosto de 2017; VIII Fiscalização Ordenada, 

novembro de 2017; II Fiscalização Ordenada, exercício de 201633).  

 

Seguem algumas constatações. 

 

 Cardápio especial: verifica-se que nas creches e escolas fiscalizadas houve, ao 

longo dos anos, a introdução de cardápios especiais para crianças que 

necessitam de atenção nutricional: 

 

 

 

Ordenada - Merenda (2016) 

 

 

 
 

 

Ordenada - Merenda (agosto, 2017) 

 

 

 

                                                 
33

 200 unidades de ensino foram auditadas por essa Fiscalização. Dados completos em: 
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/apresentacao_esculapio_4.pdf . Acesso 
em 07 jan. 2019. 

514 
80% 

93 
14% 

37 
6% 

59 - *O Conselho de Alimentação Escolar vem 
cumprindo as atribuições de sua competência? 

Sim

Parcialmente

Não

32% 

68% 

Sim
Não

29,60% 

70,40% 

Sim

Não

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/apresentacao_esculapio_4.pdf
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Ordenada - Merenda (novembro, 2017) 

 

 
 

 

 

 

Ordenada - Merenda ( 2018) 

 

 

 

 

                                                             Ordenada - Creches (2018) 

 

 
 

 

 

47% 

19% 

34% 

Sim Não Prejudicado

50,59
% 

49,41
% 

Sim Não

76,28% 

23,72% 

Sim Não
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 Elaboração de cardápio por nutricionista 

 

                      O cardápio foi elaborado por nutricionista? 

 

 

                         Ordenada Merenda (2016) 

 

 

 
 

 

               Ordenada - Merenda (agosto, 2017) 

 

92% 

8% 

Sim Não

94,80% 

5,20% 

Sim Não
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                                                  Ordenada - Merenda (novembro, 2017) 

 

 
 

 

43,04% 

56,96% 

O nutricionista responsável elaborou as Fichas Técnicas de Preparo 
(documento individual para cada alimento, indicando o tipo - arroz, bife, 

salada etc., sua composição nutricional e modo de preparo)? 

Sim Não

97% 

3% 

O cardápio foi elaborado por nutricionista? 

Sim Não
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               Ordenada - Merenda (2018) 

 
 

 

 

43,30% 
56,70% 

O nutricionista responsável elaborou as Fichas Técnicas de 
Preparo (documento individual para cada alimento, indicando o 

tipo - arroz, bife, salada etc., sua composição nutricional e 
modo de preparo)? 

 

Sim Não

95,65% 

4,35% 

O cardápio foi elaborado por nutricionista? 

Sim Não
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     Ordenada - Creches (2018) 

 

 
 

 

 Armazenamento: grande parte das unidades visitadas ao longo dos anos 

apresentava estocagem adequada dos alimentos 

 

 

 

 

 

 

95,26% 

2,37% 
2,37% 

No cardápio oferecido na unidade visitada, há, no mínimo, três porções de 
frutas e hortaliças por semana (200g/aluno) nas refeições ofertadas? 

Sim Não Parcial

Ordenada - Merenda (2016) 

 

 

Ordenada - Merenda (agosto, 2017) 

 

 

 

  

63% 

37% 

Sim Não

76,8% 

Sim Não

23, 2% 
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                       Ordenada - Creches (2018) 

 

 

 
 

 

90,61% 

9,39% 

Na unidade visitada, as instalações 
físicas da área de armazenamento e 
preparo dos alimentos, como piso e 
paredes, possuem revestimento liso, 

impermeável e lavável? 

Sim Não

76,53% 

23,47% 

Na unidade visitada, no espaço de 
armazenamento, os produtos estão 
armazenados em palets, prateleiras 
e/ou estrados afastados do forro, da 

parede e do piso? 

Sim Não

Ordenada - Merenda (novembro, 2017) 

 

 
 

               Ordenada - Merenda (2018) 

 

 
 

 

91% 

9% 

Sim Não

73,91
% 

26,09
% 

Sim Não
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 Validade do estoque 

 

 

                               O estoque está dentro da validade? 

 

 

Ordenada - Merenda (2016) 

 

 

 

 Ordenada - Merenda (agosto, 2017) 

 

 

 

41,31% 

58,69% 

Na unidade visitada, as portas e janelas das áreas de armazenamento e 
preparo dos alimentos possuem telas milimetradas? 

Sim Não

93% 

7% 

Sim Não

95,20% 

4,80% 

Sim Não
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Ordenada - Merenda (novembro, 2017) 

 

 

 

          Ordenada - Merenda (2018) 

 

 

                                       

 

                                                  Ordenada - Creches (2018) 

 

 

 
 

 

 

 Alvará da Vigilância Sanitária: Há alvará da Vigilância Sanitária? 

 

                     

 

 

 

 

98% 

2% 

Sim Não

93,68
% 

6,32% 

Sim Não

95,31% 

4,69% 

Sim Não
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                 Ordenada - Merenda (2016) 

 
 

 

11% 

89% 
Sim
Não

               Ordenada - Merenda (agosto, 2017) 

 

    Ordenada - Merenda (novembro, 2017) 

 

 

            Ordenada - Merenda (2018) 

 
 

 

                Ordenada - Creches (2018) 

 
 

17,13% 

82,87% 

Sim Não

13,40% 

86,60% 

Sim Não

21,33% 

78,67% 

Sim Não

24,41
% 

75,59
% 

Sim Não
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CONCLUSÃO 

 

Os dados do IEG-M e das Fiscalizações Ordenadas demonstram que há oscilações nos 

resultados vinculados à merenda escolar. Enquanto a preocupação nutricional e com a 

validade dos alimentos parece existir na maior parte dos Municípios fiscalizados, são poucos 

aqueles que se encontram em situação regular quanto ao alvará ou licença de funcionamento 

expedidos pela Vigilância Sanitária.  

 

Vale lembrar, entretanto, que o universo de Municípios visitados durante as 

Fiscalizações Ordenadas é restrito, já que baseado em matriz de risco elaborada 

periodicamente pelos técnicos do TCESP. 
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 Estado de São Paulo: 
A Educação e as Contas do 

Governador 

 



95 
 

 
 

Contas do Governo Estadual  

A Educação nas Fiscalizações Operacionais do TCESP 
 
 
Durante a avaliação realizada nas contas do governador, o Tribunal promove 

Fiscalizações Operacionais temáticas para a checagem da efetividade de algumas das políticas 

desenvolvidas pela administração estadual. Nesse processo, o TCESP verifica a boa aplicação 

dos recursos públicos e os resultados práticos dessas ações. 

  

A partir dessa análise, são listadas propostas aos gestores estaduais que, 

posteriormente, poderão ser acolhidas como recomendações no parecer emitido pelo Tribunal 

Pleno, a fim de orientar a atividade administrativa e contribuir para o aprimoramento dos 

serviços públicos oferecidos à população. Também são encaminhadas aos Relatores das contas 

anuais das Secretarias, órgãos e entidades envolvidos, para que acompanhem a adoção de 

eventuais providências.  

 

Abaixo, seguem descobertas e recomendações relacionadas às últimas Fiscalizações 

na educação, cuja implementação foi acompanhada e validada pela Fiscalização por meio de 

informações prestadas pelo DCA (Departamento de Controle e Avaliação, da Secretaria 

Estadual da Fazenda):  

 

 

MERENDA ESCOLAR  
Ação 6172 – Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos da Educação Básica 

Programa 0815 – Manutenção e Suporte da Educação Básica 
 
Escopo: 
 

2014 2016 

• Adesão ao programa de alimentação escolar 
e horário matinal inadequado para o 
fornecimento das refeições; 

• Índice de adesão ao programa; 

• Planejamento do Estado para aquisição de 
gêneros alimentícios, alimentação de dados e 
controle de estoques; 

• Confiabilidade dos métodos de contagem de 
refeições; 

• Adequação da merenda com as normas 
pertinentes; 

• Razões que explicam a rejeição da merenda ; 

• Fiscalização do fornecimento da merenda nas 
UEs; 

• Adequação dos recursos repassados pelo 
Programa de Enriquecimento da Merenda 
Escolar (PEME); 

• Aquisição de produtos da agricultura familiar • Aplicação de pelo menos 30% dos recursos 
destinados à merenda escolar na aquisição de 
gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar. 
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• Aspectos higiênico-sanitários e adequação 
com as normas pertinentes 

• Desenvolvimento de ações e projetos que 
abordem o tema educação alimentar e 
nutricional; 

 

Questões de Fiscalização x Achados x Propostas x Atividades em Curso/Status: 
 

Questão de 
Fiscalização 

Achados 
 

Propostas Atividades em 
Curso/Status 

Os alunos 
aderem ao 
programa de 
alimentação 
escolar? (2014 e 
2016) 
 

Baixa adesão. 

Investigue, de forma aprofundada, os 
motivos pelos quais há um número baixo 
de comensais e envide esforços para uma 
maior adesão dos alunos ao programa de 
fornecimento de merenda escolar (2014); 

Em 
implementação 

Submeta periodicamente as preparações 
que figuram amiúde nos cardápios 
elaborados pelo DAAA à avaliação de sua 
receptividade pelo corpo discente, 
conforme determina o art. 17 da 
Resolução FNDE nº 26/13, descartando as 
que não sustentarem os níveis mínimos 
de aceitação estipulados pelo PNAE 
(2016); 

Em 
implementação 

Elabore os relatórios dos testes de 
aceitabilidade segundo os requisitos 
estabelecidos no § 4º do art. 17 da 
mesma Resolução (2016); 

Em 
implementação 

Estabeleça, conforme recomendado pela 
Resolução RDC nº 216 da ANVISA, de 15 
de setembro de 2004, e do Manual de 
Padrões Mínimos de Funcionamento da 
Escola do Ensino Fundamental: Recursos 
Humanos, um número máximo de alunos 
por merendeira, nas escolas na rede 
pública estadual de São Paulo (2016). 

Em 
implementação 

O horário em 
que são servidas 
as refeições é o 
ideal? (2014) 

Nº de comensais no 
período da manhã é 
inferior ao dos 
demais horários. 

Reveja os horários em que as refeições 
completas são servidas e adeque o tipo 
de refeição ao respectivo horário, de 
modo a respeitar a cultura e os hábitos 
alimentares paulistas, bem como permitir 
o desenvolvimento de ações de educação 
nutricional. 

Em 
implementação 

Quais são as 
razões para 
rejeição da 
merenda? (2016) 

Sabor das refeições 
servidas, horário em 
que as refeições são 
servidas, tipo de 
utensílios utilizados 
na consumação da 
merenda, 
instalações dos 
refeitórios, duração 
dos intervalos, 
existência de 
cantinas e 
lanchonetes 
escolares. 

Oriente as escolas a realizarem mais de 
um recreio por período, mesmo quando 
os estudantes atendidos cursem séries da 
mesma etapa de ensino, visando a reduzir 
a quantidade de comensais atendidos no 
mesmo intervalo e, consequentemente, a 
formação de filas extensas para a 
distribuição das refeições; 

Em 
implementação 

Determine a ampliação da duração dos 
intervalos com distribuição da merenda 
em, pelo menos, dez minutos, para que 
os comensais possam realizar suas 
refeições de acordo com as práticas 
preconizadas pelas literaturas 
especializadas sobre mastigação e 

Em 
implementação 
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formação de hábitos alimentares 
saudáveis; 

Oriente as escolas a redefinir o horário 
dos intervalos com distribuição de 
merenda, de preferência com 
participação dos próprios alunos, de sorte 
a impedir que sejam iniciados pouco 
tempo depois do início das aulas; 

Em 
implementação 

Substitua gradualmente os utensílios para 
a consumação da merenda utilizados 
atualmente na maior parte das escolas 
por talheres de metal e copos e pratos de 
vidro; 

Em 
implementação 

Elabore plano de instalação de refeitório 
em todas as escolas que ainda não o 
possuem; 

Não 
implementada 

Elabore uma nova resolução, mais 
específica, acerca dos grupos de 
alimentos que podem ser comercializados 
pelas cantinas escolares, proscrevendo 
explicitamente os que não se coadunam 
com práticas alimentares saudáveis e, 
portanto, embaraçam o desenvolvimento 
dos projetos de educação alimentar 
formulados tanto pelo DAAA quanto pelas 
comunidades escolares. 

Não 
implementada 

A alimentação 
dos dados e o 
controle de 
estoques nas 
escolas é 
adequado? 
(2014) 

Precária alimentação 
de dados pelas 
escolas e deficiência 
no controle de 
estoques. 

Envide esforços para uma maior agilidade 
na implementação e implantação da nova 
versão do SAESP (II) e que contemple 
funcionalidades de modo a permitir um 
gerenciamento e controle efetivo dos 
estoques e de todo o processo que 
envolve o fornecimento da merenda 
escolar; 

Em 
Implementação 

Oriente as Prefeituras Municipais (PM) 
quanto à necessidade de se ter um 
controle formal de estoque, de maneira a 
obedecer aos ditames do Decreto nº 
55.080/2009, art.º9, I - a fim de garantir 
maior eficiência ao serviço de 
fornecimento de alimentação escolar, a 
Secretaria da Educação deverá subsidiar 
técnica e administrativamente as 
Prefeituras Municipais, quando 
necessário, na programação, na execução, 
no controle e na avaliação das ações 
relativas à alimentação escolar. 

Implementada 

O fornecimento 
da merenda está 
adequado com 
as normas 
pertinentes? 
(2014 e 2016) 

Consumo da 
merenda por não 
usuário do programa 
(2014); 

Oriente efetivamente todas as escolas 
sobre quem são os usuários do programa 
de alimentação escolar. 

Implementada 

Não disponibilização 
do cardápio, 
alteração de 
cardápio (2014); 

Oriente as UEs para que disponibilizem o 
cardápio tanto para a comunidade escolar 
quanto para os pais, de modo que eles 
possam acompanhar as refeições 
servidas; 

Implementada 
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Oriente as DEs sobre a importância da 
fiscalização nas UEs de modo a efetivar a 
observância ao cardápio, o qual foi 
elaborado por um responsável, 
considerando-se as necessidades 
nutricionais diárias. 

Implementada 

Alimentos 
enlatados/ensacados 
(pouche) (2014); 

Convirja esforços para a adoção de uma 
prática alimentar mais natural. 

Em 
implementação 

Deficiência na 
contagem de 
comensais (2014); 

Adote um sistema padronizado e diário 
de contagem de refeições servidas e 
oriente, efetivamente, todas as DEs e UEs 
sobre a necessidade de controle das 
mesmas; 

Em 
implementação 

Aprimore o sistema de contagem de 
comensais/refeições servidas, com 
acompanhamento e controle efetivos do 
registro nas escolas ou modifique a forma 
de pagamento às empresas terceirizadas. 

Em 
implementação 

Os métodos 
utilizados para a 
contagem dos 
comensais para 
pagamento das 
empresas 
terceirizadas não é 
confiável e 
adequado (2016); 

Reforce as orientações às empresas 
terceirizadas e às merendeiras vinculadas 
ao próprio Estado para que observem o 
tamanho das porções recomendadas pelo 
programa; 

Em 
implementação 

Substitua o método de apuração dos 
valores devidos às empresas terceirizadas 
que efetuam a preparação e distribuição 
da merenda escolar, remunerando-as 
pelo número de merendeiras alocadas 
nas escolas abrangidas pelas respectivas 
avenças. 

Não 
implementada 

Variação do valor 
per capita da verba 
PEME – Programa de 
Enriquecimento da 
Merenda Escolar de 
escola para escola 
(2014); 

Investigue os motivos da variação da 
verba PEME para aquisição de gêneros 
para alunos com necessidades específicas 
e o baixo de número de alunos atendidos. 

Em 
implementação 

Atendimento às 
necessidades 
nutricionais 
específicas não é 
adequado (2014); 

Envide esforços no sentido de oferecer 
mais orientações para as DEs/UEs e 
tornar obrigatório o envio de um 
formulário consolidado dos alunos cuja 
patologia exija algum tipo de cardápio 
específico, com estabelecimento de prazo 
para as escolas encaminharem estas 
informações ao DAAA. 

Implementada 

Poucos projetos para 
a promoção da 
educação alimentar 
e nutricional 
desenvolvidos pela 
SEE (2014). 

Intensifique a sua atuação para promover 
a educação alimentar e nutricional, 
sanitária e ambiental nas escolas 
centralizadas da rede pública de ensino 
estadual e oriente os municípios neste 
sentido, já que constitui sua 
responsabilidade quando da celebração 
do convênio, conforme o Decreto nº 
55.080/2009, art. 6º. 

Implementada 

Os recursos Insuficiência dos Efetue a atualização do valor per capita Não 
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repassados pelo 
Programa de 
Enriquecimento 
da Merenda 
Escolar (PEME) 
às unidades 
escolares são 
adequados? 
(2016) 

alimentos adquiridos 
com recursos do 
PEME. 

assumido pelo Programa de 
Enriquecimento da Merenda – PEME, de 
modo a conferir-lhe o poder de compra 
necessário à satisfação das diretrizes 
estabelecidas pelo PNAE acerca do 
consumo semanal, pelos alunos, de frutas 
e hortaliças. 

implementada 

Desenvolvimento 
de ações e 
projetos que 
abordem o tema 
educação 
alimentar e 
nutricional. 
(2016) 

Poucas ações e 
projetos que 
abordem o tema 
educação alimentar 
e nutricional e 
descontinuidade 
daqueles existentes. 

Amplie o alcance dos Projetos Horta 
Educativa e Alimentação Saudável, sem 
prejuízo do desenvolvimento de novas 
ações no âmbito da educação alimentar e 
nutricional. 

Não 
implementada 

Divulgação nas Diretorias de Ensino e 
escolas da rede pública estadual do 
Programa Hortiescolha, que reúne 
informações (sazonalidade, classificação, 
qualidade mínima etc.) essenciais para a 
orientação do planejamento das compras 
dos gestores daquelas instituições, 
objetivando a elevação da qualidade e a 
mitigação do desperdício dos alimentos (e 
dos recursos) oferecidos aos estudantes. 

Não 
implementada 

Crie novos cargos de nutricionistas 
(Agentes Técnicos de Assistência à Saúde 
– Nutricionistas), de modo a atender às 
recomendações do CFN no tocante à 
relação entre profissionais e alunos (art. 
10 da Resolução CFN nº 465/2010). 

Não 
implementada 

Promova a valorização da carreira de 
nutricionista, inclusive por meio da 
equiparação de seus vencimentos aos 
valores que são correntemente 
praticados no mercado, de modo a 
afastar os riscos de descontinuidade dos 
projetos desenvolvidos no âmbito das 
Diretorias de Ensino, de maneira geral, e 
nas unidades escolares, em particular. 

Não 
implementada 

A fiscalização do 
fornecimento da 
merenda nas UEs 
é eficiente? 
(2014) 

Deficiência na 
fiscalização 

Intensifique as fiscalizações conforme 
estabelece o Decreto nº 57.141/2011 de 
modo a assegurar os cardápios definidos 
e a qualidade de produtos e da 
preparação especificados, além de 
supervisionar e fiscalizar normas e 
padrões definidos para a execução dos 
programas de alimentação escolar. 

Implementada 

Envide esforços para uma fiscalização 
mais atuante nas escolas 
descentralizadas, de modo a acompanhar 
a execução do objeto do convênio e 
assegurar a qualidade da alimentação 
servida nas escolas de sua 
responsabilidade, de forma a 
supervisionar e fiscalizar normas e 
padrões definidos para execução dos 
programas de alimentação escolar. 

Implementada 
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A aquisição dos 
produtos 
oriundos da 
agricultura 
familiar está de 
acordo com a 
legislação 
específica? 
(2014) 

 
Falta de estímulo 
para a aquisição de 
produtos da 
agricultura familiar  

Envide esforços no sentido de identificar 
possíveis dificuldades na participação da 
chamada pública, de modo a viabilizar o 
certame para aquisição de produtos da 
agricultura familiar. 

Implementada 

Aplique, no mínimo, 30% dos recursos 
financeiros repassados pelo FNDE para 
aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural e mantenha 
um controle separado desse recurso; 

Não 
implementada 

Apure os valores informados e explique as 
divergências encontradas, 
fundamentando as Receitas, Rendimentos 
de Aplicação Financeira, Despesas e 
Saldos.  

Implementada 

Aplicação de 
pelo menos 30% 
dos recursos 
destinados à 
merenda escolar 
na aquisição de 
gêneros 
alimentícios 
oriundos da 
agricultura 
familiar. (2016) 

Os valores 
despendidos pela 
Secretaria da 
Educação com 
produtos oriundos 
da agricultura 
familiar não 
correspondem 
sequer a 0,5% do 
montante total 
destinado à 
aquisição de 
alimentos para a 
merenda escolar, 
contrariando o que 
determina o art. 14 
da Lei Federal nº 
11.947/09 e o art. 4º 
da Lei Estadual nº 
14.591/11. 

Multiplique esforços no sentido de 
despender pelo menos 30% dos recursos 
destinados à aquisição de alimentos para 
a merenda escolar na compra de 
produtos oriundos da agricultura familiar. 

Em 
implementação 

Os aspectos 
higiênico-
sanitários estão 
adequados com 
as normas 
pertinentes? 
(2014) 

Existem algumas 
inadequações dos 
aspectos higiênico-
sanitários com as 
normas pertinentes: 
falta de tela 
milimétrica na 
cozinha, de protetor 
de rodapé, porta 
com fechamento 
automático, piso da 
cozinha não está 
íntegro, ralo da 
cozinha sem 
proteção, lâmpadas 
sem proteção, 
vazamentos, panelas 
armazenadas no 
chão, não possuem 
lavatório específico, 
local adequado para 

Implemente os requisitos higiênico-
sanitários gerais para serviços de 
alimentação de modo a atender à 
Resolução – RDC nº 216, à Portaria CVS-5 
e o Manual de boas práticas da SEE. 

Em 
implementação 
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as merendeiras 
guardarem objetos 
pessoais, não 
possuem área 
delimitada para 
refeitório entre 
outras 
inadequações. 

Grau de 
transparência 
das peças de 
planejamento. 
(2014) 

Falta de 
transparência nas 
peças de 
planejamento. 

Dê maior transparência orçamentária à 
aplicação dos recursos da alimentação 
escolar.  

Não 
implementada 

Contabilização 
da QESE - Quota 
Estadual do 
Salário Educação. 
(2014) 

Contabilização em 
fonte inadequada. 

Reconheça, no orçamento, os recursos 
decorrentes do QESE como fonte 1 – 
Tesouro. 

Não atendida 

Planejamento do 
Estado para 
aquisição de 
gêneros 
alimentícios 
(2014) 

Deficiência no 
planejamento para 
aquisição de gêneros 
alimentícios 

Efetue a Ata de Registro de Preços 
condicionada a um cardápio elaborado 
anteriormente, de modo que as escolas 
possam receber os ingredientes 
integrantes do cardápio e possam cumpri-
lo sem que tenham que promover 
alterações, o que poderia levar a um 
comprometimento das necessidades 
nutricionais diárias. 

Implementada 

 
 

CONDIÇÕES IDEAIS PARA A FORMAÇÃO DO QUADRO DOCENTE E ESTRUTURAS EXISTENTES NAS 
UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS SEGUNDO OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE PRECONIZADOS 

PELO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE  
 
Escopo: 

2014 2016 

      Quadro Docente:  

• Rotatividade; 
• Existência de professor temporário; 
• Professores com formação diferente das aulas 

que ministram; 
• Inadequada quantidade de aulas semanais 

ministradas pelos professores em unidades da 
rede pública estadual de ensino. 

Quadro Docente:  

• Formação dos professores; 
• Existência de professor temporário. 

       Estrutura:  

• Tamanho da turma; 
• Relação aluno/área; 
• Quantidades de equipamentos, materiais de 

apoio pedagógico e instalações disponíveis; e 

• Condições de uso dos equipamentos e 
instalações disponíveis. 

Estrutura: 

• Tamanho da turma; 
• Relação aluno/área; 
• Quantidades de instalações disponíveis; e 

• Condições de uso dos equipamentos e 
instalações disponíveis. 

 • Normas de Segurança contra incêndio 

• Prestação dos serviços de limpeza 
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Questões de Fiscalização x Achados x Propostas x Atividades em Curso/Status: 

Questão de 
Fiscalização 

Achados 
 

Propostas Atividades em 
Curso/Status 

Quadro 
Docente é 
adequado 
segundo 
formação 
acadêmica, 
carga horária, 
rotatividade e 
vínculo? (2014 
e 2016) 

Professores com 
formação 
acadêmica 
incompatível com 
as disciplinas que 
ministram. (2014) 

Efetue o provimento dos cargos por 
profissionais habilitados com formação 
compatível com a matéria para a qual prestou 
concurso público, ou conforme as 
necessidades da rede de educação, evitando-
se, em situações de normalidade, o 
aproveitamento de profíssionais para lecionar 
matérias às quais não estejam habilitados. 

Em 
implementação 

Professores sem 
formação de nível 
superior (2016); 

Adote medidas para garantir que todos os 
professores da educação básica possuam 
formação de nível superior, obtida em curso 
de licenciatura, a fim de cumprir a meta 
prevista no PNE e no PEE. 

Parcialmente 
implementada 

Quantidade de 
aulas semanais 
ministradas pelos 
professores das 
escolas acima do 
preconizado pelo 
CNE (2014); 

Cuide para que em casos de acumulação, a 
jornada de trabalho seja razoavelmente 
adequada aos padrões estabelecidos pela 
CNE, não sendo demais advertir que o 
excesso de jornada compromete não só a 
qualidade do trabalho prestado, como 
também a saúde física e mental do servidor 
público. 

Necessidade 
de revisão 

Existência de 
percentual de 
professores 
temporários acima 
do considerado 
ideal pelo CNE (em 
torno de 27%- 
2014 e 18,92% - 
2016); 

Reduza drasticamente o número de 
contratações temporárias de professores ao 
limite preconizado pela CNE, de 10%, de 
modo que esta modalidade cumpra a sua 
finalidade de suprir situações de vacâncias 
excepcionais. (2014) 

Não 
implementada 

Evite a contratação de professores 
temporários. (2016) 

Em 
implementação 

Realize o levantamento e mapeamento do 
quadro de professores, traçando um plano de 
preenchimento dos cargos em vacância por 
meio de regular concurso público de provas e 
títulos. 

Em 
implementação 

As condições 
mínimas 
(tamanho da 
turma e 
estrutura) 
disponíveis nas 
unidades 
estaduais de 
ensino estão de 
acordo com o 
Parecer 
CNE/CEB nº 
08/2010 (2014) 
e Resolução SE 
2, de 08 de 

Quantidade de 
alunos 
matriculados por 
turma acima do 
limite (2014 - CNE 
e 2016 – CNE e 
Resolução SEE); 

Promova estudos acerca das plantas e 
quantidades das unidades escolares a serem 
construídas, para que comportem a demanda 
de estudantes em conformidade com os 
Pareceres no 08 e 09 da CNE/CBE. (2014) 

Não 
implementada 

Metragem 
(aluno/área da 
sala de aula) 
inadequada para 
garantir o 
conforto 
ambiental aos 
estudantes e 

Organize as unidades escolares de modo que 
o nº de alunos por sala e a área mínima por 
discente atenda o recomendado pelo CNE ou 
pelo menos a própria Resolução 2/2016 
editada pela SEE. (2016) 

Parcialmente 
implementada 
em relação ao 
nº de alunos 
por sala e não 
implementada 
em relação a 
área mínima 
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Janeiro de 2016 
(2016)? 

professores (2014 
- CNE e 2016 – 
CNE e Resolução 
SEE); 

por aluno 

Quantidade de 
insumos básicos 
de natureza 
pedagógica e de 
suporte à 
atividade docente 
insuficientes em 
relação ao 
preconizado pelo 
CNE (2014 e 
2016); 

Dote as escolas com os ambientes de 
natureza pedagógica e de suporte a rotina do 
aluno, mínimos recomendados pelo Conselho 
Nacional de Educação. 

Em 
implementação 

Os 
equipamentos 
e instalações 
disponíveis 
selecionados 
estão em 
condições de 
uso? (2014 e 
2016) 

Inexistência de 
alguns ambientes 
selecionados, bem 
como, alguns 
problemas 
estruturais que 
muitas vezes 
impedem a sua 
utilização 
(rachaduras, 
goteiras, quadra 
descoberta ou 
com problemas na 
cobertura, 
computadores 
sem funcionar, 
entre outros 
problemas 
relatados) (2014 e 
2016) 

Providencie a reforma e adequação dos 
equipamentos escolares - da estrutura física 
do imóvel/quadra até a disponibilização de 
meios para o pleno uso de laboratórios, 
cantinas, cozinhas, salas de áudio e vídeo. 
(2014) 

Em 
implementação 

Promova projeto de adequação físico-
estrutural dos equipamentos já existentes, de 
modo a torná-los plenamente funcionais e 
capazes de atender à finalidade educacional. 
(2014) 

Em 
implementação 

Melhore as condições físicas das 
dependências das escolas: quadra, 
laboratório de ciências, banheiros, cozinha e 
refeitório. (2016) 

Em 
implementação 

As escolas 
estão dotadas 
com as 
condições 
mínimas de 
segurança 
contra incêndio 
previstas no 
Decreto nº 
56.819 de 
10/03/2011? 
(2016) 

Ausência de 
condições 
mínimas de 
segurança contra 
incêndio (a 
maioria das UEs 
não tem AVCB,  
inexistência de 
extintores de 
incêndio, com 
validade vencida 
ou não estão 
carregados, 
ausência de 
brigada de 
incêndio, 
hidrantes em 
péssimas 
condições) 
 

Providencie o AVCB das unidades escolares 
conforme exige o Decreto nº 56.819/11. 

Em 
implementação 

Providencie os itens mínimos de segurança 
contra incêndio exigidos pelo Decreto nº 
56.819/11. 

Em 
implementação 

As escolas 
estão dotadas 

Insuficiência de 
faxineiros 

Estude a forma de contratação dos serviços 
de limpeza escolar. 

Não 
implementada 
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com equipe de 
faxineiros 
suficientes para 
limpeza de suas 
dependências, 
inclusive de 
acordo com as 
normas do 
CADTERC? 
(2016) 

terceirizados para 
limpeza das 
unidades 
escolares 
estaduais 

 
 

MODELOS DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL EXISTENTES NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE 
ENSINO: Projeto Escolas de Tempo Integral (ETI) e o Programa Educação Integral (PEI)  

Ação 6136 – Educação Integral 
Programa 0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica 

 
Escopo: 

2015 

• Resultados no SARESP e percepção dos docentes acerca do modelo de ensino integral do PEI 
(Programa Educação Integral); 

• Presença de características que, segundo estudos em eficácia escolar, favorecem a obtenção de 
resultados superiores de aprendizagem, nos corpos discentes das unidades do PEI; 

• O papel exercido pelo programa no combate às desigualdades educacionais da rede pública 
estadual de São Paulo; 

• Impactos das PEI nas escolas de tempo parcial localizadas em suas proximidades; 

• Utilização de recursos comunitários no desenvolvimento dos projetos pedagógicos das instituições 
vinculadas ao PEI e ao Projeto ETI (Escola de Tempo Integral); 

• Taxas de Rotatividade nos modelos ETI e PEI e participação de seus professores no planejamento e 
magistério das disciplinas de ambos os segmentos curriculares; 

• Organização da grade horária dos dois modelos de educação integral e a participação dos 
professores das PEI no desenvolvimento das disciplinas da parte diversificada do currículo 

• Pesquisa dirigida a 1.094 servidores: professores, coordenadores pedagógicos e diretores que 
atuam em escolas cuja incorporação ao PEI ocorreu em 2012 e 2013 (lime survey); 

• Requisições de documentos e informações dirigidas às escolas selecionadas, às respectivas 
Diretorias de Ensino e à Secretaria de Estado da Educação; 

• Coleta de dados nos arquivos eletrônicos do IDESP e do Censo Escolar, disponíveis em sites 
mantidos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e pelo INEP, respectivamente. 

 
Questões de Fiscalização x Achados x Propostas x Atividades em Curso/Status: 

Questão de 
Fiscalização 

Achados 

 
Propostas Atividades 

em 
Curso/Status 

Quais são os 
impactos e os 
resultados do 
Programa 
Educação Integral 
(PEI)? 

Índices de 
desempenho no 
SARESP são 
significativamente 
superiores aos 
registrados pela 

Não há (boas práticas) Não há 
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maioria das escolas 
de turno parcial de 
aula da rede pública 
estadual de ensino; 

Ampla aprovação 
dos professores, 
coordenadores 
pedagógicos e 
diretores que atuam 
em suas unidades; 

Não há (boas práticas) Não há 

O corpo discente 
dessas unidades 
reúnem, em 
proporções 
superiores ao 
observado em 
escolas localizadas 
nas mesmas regiões, 
características que 
normalmente 
associam-se a 
desempenhos 
acadêmicos mais 
elevados (alunos 
mais motivados, pais 
participativos, 
simulados 
frequentes para o 
SARESP, famílias com 
melhor renda) 

Não há (boas práticas) Não há 

Distribuição espacial 
das unidades do 
Programa não 
observa – ou o faz 
apenas 
marginalmente – a 
Estratégia 6.2 do 
Plano Nacional de 
Educação, que 
preconiza a 
instalação de escolas 
de período integral 
de aula em distritos 
e bairros 
caracterizados pela 
vulnerabilidade, 
predominantemente; 

Estabeleça as próximas unidades do 
Programa Educação Integral em bairros e 
distritos caracterizados pela elevada 
vulnerabilidade socioeconômica de seus 
moradores. 

Não há 

Significativa taxa de 
evasão observada 
nas unidades do 
programa; 

Estude a elaboração de outras 
estratégias, auxiliares das tecnologias 
pedagógicas já introduzidas pelo 
programa, que garantam a permanência 
de todos os estudantes matriculados em 
suas unidades, sobretudo dos que 
apresentam dificuldades em 
corresponder às exigências acadêmicas 
estabelecidas pelo modelo. 

Não há 

 Estude a viabilidade de políticas de Não há 
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concessão de bolsas que impeçam a 
transferência dos alunos que, premidos 
pela necessidade de contribuir com sua 
renda familiar, passam a dedicar-se a 
atividades de natureza profissional, 
inviabilizando sua permanência nos 
estabelecimentos do programa. 

A disponibilidade, 
adequação e 
organização dos 
recursos físicos e 
humanos nas PEI e 
nas ETI é 
adequada? 

As unidades do ETI, 
por sua vez, não 
contam com diversos 
recursos materiais e 
tecnologias 
pedagógicas 
disponíveis nas 
unidades do PEI, que 
favorecem a 
diversificação e o 
aprofundamento das 
experiências 
pedagógicas 
proporcionadas aos 
estudantes; 

Introduza nas unidades do projeto ETI, 
quando possível, as tecnologias e 
métodos pedagógicos que integram o 
modelo do Programa Educação Integral, 
como a Tutoria, o Projeto de Vida, as 
disciplinas eletivas, o Clube Juvenil etc. 

Não há 

Estude a promoção de estratégias que 
viabilizem a distribuição alternada, nos 
dois turnos de aula, das disciplinas da 
base comum e da parte diversificada do 
currículo, em todas as unidades do 
projeto ETI. 

Não há 

A área média 
abrangida por cada 
PEI é de 
aproximadamente 
72,34 km² - espaço 
muitas vezes 
superior ao de 
diversos bairros da 
Capital paulista e, 
inclusive, de alguns 
municípios do 
Estado. 

Estabeleça como critério principal para a 
atribuição das matrículas nas unidades do 
PEI, quando o número de interessados for 
superior ao de vagas disponíveis, a 
distância mínima entre a residência 
daqueles e a localização da escola. 

Não há 

 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO REGULAR ESTADUAL 
Ação 5156 – Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica e Inclusão de Públicos Específicos 

Programa 0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica 
 

Escopo: 

2016 

• Avaliar as condições de acessibilidade física das unidades escolares estaduais, bem como os 
equipamentos e materiais didático-pedagógicos oferecidos nas salas de recursos e a transparência 
orçamentária. 

 
 
 

Questões de Fiscalização x Achados x Propostas x Atividades em Curso/Status: 
 

Questão de 
Fiscalização 

Achados 
 

Propostas Atividades em 
Curso/Status 

As escolas 
classificadas pela 
SEE como 

Existência de 
problemas de 
acessibilidade que 

Atualizar o plano de Acessibilidade de 
forma a acessibilizar de forma integral, de 
acordo com a NBR 9050, com reformas ou 

Parcialmente 
implementada 
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“acessíveis” 
apresentam ao 
menos uma rota 
de acesso aos 
ambientes 
escolares, de 
acordo com a 
legislação e 
normas 
correlatas? 

podem dificultar 
ou impedir o 
acesso do aluno 
com deficiência ou 
mobilidade 
reduzida. 

adequações, as escolas classificadas como 
acessíveis pela SEE que apresentam 
problemas de acessibilidade. 

Priorizar e organizar a manutenção de 
escolas acessíveis em que há alunos com 
deficiência matriculados. 

Em 
implementação   

As unidades 
escolares 
classificadas como 
“acessíveis” pela 
SEE estão 
acessibilizadas de 
acordo a 
legislação 
pertinente e as 
normas da ABNT? 

A maioria das 
escolas verificadas 
não apresentavam 
todos os itens 
avaliados de 
acordo com a NBR 
9050. 

Mesma recomendação anterior.  

As salas de 
recursos das 
escolas 
selecionadas estão 
dotadas do 
material didático-
pedagógico de 
acordo com o 
padrão MEC? 

A maioria das salas 
de recursos 
verificadas não 
contam com todos 
os itens 
necessários. 

Uniformizar na rede estadual de ensino os 
equipamentos e materiais didático-
pedagógicos disponibilizados para a sala 
de recursos, de acordo com a sua 
tipologia. 

Não mais 
Aplicável 

O registro 
orçamentário das 
despesas com 
educação especial 
está adequado? 

Tanto no Plano 
Plurianual, quanto 
na Lei 
Orçamentaria 
Anual não é 
possível avaliar as 
despesas 
relacionadas à 
educação especial, 
tendo em vista 
que não há um 
detalhamento que 
possa mostrar os 
recursos 
destinados à 
educação especial. 

Utilizar a subfunção 367 para os recursos 
destinados à educação especial 
(programas, ações, convênios, etc.) e dar 
maior transparência quanto à alocação e 
utilização de recursos. 

Em 
implementação 
(verificação 
recairá sobre a 
LOA 2019) 

Há divulgação da 
relação das 
escolas acessíveis 
no site oficial da 
SEE? 

No sítio oficial da 
SEE, temos dados 
referentes às 
escolas da rede 
estadual de 
ensino, porém não 
existe referência 
se a escola é 
acessível ou não. 

Disponibilizar para o público em sítio 
oficial da rede mundial de computadores 
(internet) as unidades escolares que estão 
acessibilizadas, bem como informações 
sobre o tipo de atendimento existente na 
sala de recursos e atendimento itinerante. 

Implementada 

 
Fonte: Diretoria das Contas do Governador 
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Legenda: 

Não mais aplicável Em razão de manifestação do órgão/entidade e/ou DCA tornou-se inexequível a  
implementação da recomendação. 
 

Não Implementada Nenhuma ação foi realizada para atendimento da recomendação. 
 

Implementada Quando o órgão/entidade realizou as ações necessárias à implementação  
da recomendação. 
 

Parcialmente  
Implementada 

Quando o órgão/entidade considerou concluídas as ações referentes à  
implementação da recomendação, contudo insuficientes. 
 

Em implementação Há ações em curso para atendimento da recomendação. 

 

 

 

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO ESTADUAL (IEG-E)  

 

Em 2017, o TCESP criou o Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEG-E) para 

medir a eficiência dos governos paulistas. A Educação está entre as cinco áreas avaliadas pelo 

Tribunal no levantamento. Os dados do i-Educ foram colhidos ao longo do exercício de 2018 e 

serão divulgados ainda este ano. 

 

 

 
  



109 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Boas práticas  
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Entrevista  

Débora Garofalo  
Professora de Tecnologia na Escola Municipal  

de Ensino Fundamental Almirante Ary Parreiras  

(São Paulo - SP) 

 

“Com projeto de robótica,  
alunos aprendem sentido da escola“ 
 

Uma das cinquenta finalistas do Global 

Teacher Prize - 2019, considerado o Prêmio 

Nobel da Educação, a professora Débora 

Garofalo vê no uso da tecnologia uma nova 

forma de ensinar.  

“Ela tem que ser utilizada como um meio 

de alavancar a aprendizagem”, explica 

Débora, responsável por um projeto de 

robótica que já retirou uma tonelada de 

lixo das ruas de uma comunidade carente 

da capital paulista. 

A ideia nasceu quando ela percebeu que os 

alunos não iam à escola em dias de chuva. 

“Eles diziam que era porque a casa tinha 

ficado cheia de água e o lixo tinha vindo 

parar dentro.”  

Dos resíduos coletados, surgiram carrinhos 

movidos a balão de ar e feitos com 

tampinhas, canudos e rolinhos de papel 

higiênico. Foi um sucesso. “Reduzimos em 

95% o índice de evasão escolar. 

Diminuímos também em 93% a questão do 

trabalho infantil e ainda saltamos de um 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) 3,5 para 5,2.”, conta. 

“Mas, para mim, a maior diferença foi os 

alunos entenderem o sentido da escola na 

vida deles, que podem intervir e aprender 

robótica, algo fundamental porque 

trabalha com a resolução de problemas e 

com todas as áreas do conhecimento.” 

Detritos acumulados também deixaram de 

ser um problema no bairro. “A solução é 

realmente trabalhar com o lixo, podendo 

sensibilizar a comunidade, fazendo os 

alunos intervirem nessa comunidade e, ao 

mesmo tempo, ensinar robótica.” 

Leia, a seguir, os principais trechos da 

entrevista. 

 

Como surgiu esse projeto? 

Ele começou há três anos. É uma 

comunidade extremamente carente aqui 

da zona Sul de São Paulo. São crianças que 

ainda não conhecem saneamento básico, 

as casas são muito simples, vivem ainda em 

casas de madeira. E tinha um grande 

agravante que era a questão do lixo. E, 

quando eu assumi como professora de 

tecnologias, queria mostra que isso vai 

muito além do computador. Porque, até 

então, eles estavam muito acostumados 

com o laboratório e uma sala de jogos. 

Também me incomodou ver que muitos 

alunos não iam para a escola em períodos 
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de chuva. E era por causa do lixo. Ao 

mesmo tempo, eu queria trabalhar com 

robótica e programação, duas coisas 

fundamentais para o aluno do século 21 

por trabalharem com a resolução de 

problemas, empatia e o socioemocional. 

Mas também queria dar a eles a mesma 

oportunidade que hoje tem um estudante 

de escola particular. Então comecei a 

observar o bairro e vi que a questão do lixo 

tinha um grande potencial para 

trabalharmos a robótica. 

Voltando só um pouco, como a senhora 

descobriu que eles não iam à escola por 

causa do lixo? 

Quando eles retornavam à escola, eu 

perguntava por que não tinham vindo. Eles 

diziam que era porque a casa tinha ficado 

cheia de água e o lixo tinha vindo parar 

dentro. Mas eu também comecei a 

observar que, na própria rua, o lixo 

transbordava. E não era em uma 

quantidade pequena. Era uma quantidade 

imensa de garrafas transbordando. Outro 

ponto que chamava muito a atenção era o 

entorno da escola, o muro, que servia 

como um ponto de descarte de lixo. Eu 

então propus para uma das minhas turmas 

_eu leciono para a escola inteira, mas 

propus para uma classe de sexto ano_, que 

fôssemos para a rua fazer a coleta de 

material reciclável. No começo, como tudo, 

isso causou uma estranheza muito grande. 

Uma aula de tecnologia na rua? Mas eu 

propus que tirássemos o foco do local para 

que pudéssemos debater com eles. Então 

trouxemos um pouco de material reciclável 

que a gente encontrou nas ruas e também 

imagens, para que os alunos tivessem a 

visão (do problema). Porque estar ali, no 

dia a dia, é diferente de enxergar por uma 

fotografia. 

A senhora disse que houve estranheza. 

Mas houve resistência também? 

Tivemos um pouco de tudo. Houve 

estranheza porque eles só enxergavam que 

a aula tinha que ser com computador. A 

própria coordenação me falava isso, que 

nunca tinha imaginado uma aula de 

tecnologia nas ruas. E houve resistência 

porque foi uma proposta inusitada. Estava 

tirando os alunos de uma aula em que eles 

poderiam mexer com computador _e 

muitos não têm acesso a computadores 

(fora da escola) _ para pegar lixo na rua. 

Mas eles foram. A contragosto, mas foram. 

E trouxeram. Como tinha muito rolinho, 

muita tampinha, eu usei a Terceira Lei de 

Newton _ “para toda ação (força) sobre um 

objeto, em resposta à interação com outro 

objeto, existirá uma reação (força) de 

mesmo valor e direção, mas com sentido 

oposto”_  para instigar os alunos a 

construírem um carrinho. E esse carrinho, 

movido a balão de ar, era totalmente feito 

com sucata: tampinha, canudo e palito. E, 

na base, um rolinho de papel higiênico. Aí 

eles despertaram, viram que o que eles 

criaram funcionava. Daí virou uma febre. 

Um começou a contar para o outro, e 

começou a aparecer muita tampinha, 

muito rolinho. Acabei tendo que replicar 

essa mesma atividade em todas as turmas. 

Precisava então estruturar esse trabalho. A 

solução é realmente trabalhar com o lixo, 

podendo sensibilizar a comunidade, 

fazendo os alunos intervirem nessa 

comunidade e, ao mesmo tempo, ensinar 

robótica. Com esse projeto, ao longo de 

três anos, já foi retirada uma tonelada de 

material reciclável da rua, tanto lixo 

eletrônico quanto sucata convencional. 

Muito disso depois foi transformado em 

protótipos.  

O que é feito com o material que não é 

usado por vocês? 
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No começo, descartávamos de forma 

correta ou doávamos para algumas 

empresas próximas de reciclagem. Em 

2018, fizemos uma parceria com uma 

empresa que leva o que não usamos. Isso 

então é revertido em um pouquinho de 

verba para podermos comprar material 

para o projeto. Então a gente já conseguiu 

também ter uma certa autonomia em 

termos de valores para poder comprar 

peças que a gente não consegue encontrar 

no lixo, como as placas controláveis 

(plataformas que podem ser facilmente 

conectadas a um computador e 

programadas, o que torna a robótica 

acessível). 

Com uma tonelada a menos de lixo nas 

ruas, o impacto deve ter sido grande na 

comunidade. Qual foi a reação das 

pessoas? 

O impacto foi grande. Tanto que fiz minha 

ultima aula pública em 19 de dezembro e 

só retiramos das ruas 800 gramas de lixo. 

Antes retiravam quanto? 

A gente retirava em quilos, seis, sete, em 

cada aula e com cada turma. Isso 

considerando que tenho 25 turmas. Então 

a gente vê que diminuiu bastante, que 

houve uma grande sensibilização. Houve 

também uma parceria com a subprefeitura 

para a instalação de coletores de lixo. 

Então a gente vê hoje a coleta em outros 

pontos da comunidade em que antes não 

existia. Quando caminhamos pela 

comunidade, todos reforçam que 

melhorou bastante. Os próprios alunos 

dizem que isso aconteceu também dentro 

da família. Porque, até então, não existia 

uma coleta. 

Não havia consciência a respeito do 

problema. 

Exatamente. Agora os familiares se 

sensibilizaram sobre essa questão. E a 

gente vê também uma diminuição do lixo 

eletrônico. Antigamente era muito comum 

vermos ventiladores dentro do córrego, na 

porta da escola. Isso a gente também já 

não encontra mais. 

Isso é ótimo, mas dificulta a coleta de 

material para as aulas, não? 

Fica mais difícil, mas achamos uma outra 

forma que é a questão da reciclagem. 

Porque trabalhei com eles o conceito dos 

três Rs: reciclagem, redução do lixo e 

reutilização de materiais. Então muitas 

coisas agora acabam também vindo de 

doações. Claro que (sem) o lixo eletrônico 

fica realmente mais complicado. Por isso 

precisamos de um investimento maior para 

a compra de motores, fios, placas, 

sensores, coisas que antigamente eram 

mais fáceis de se encontrar em 

equipamentos (jogados na rua). 

Como foram feitas as parcerias com a 

Prefeitura? 

A partir do projeto, há três anos a gente 

acionou a Prefeitura para a questão da 

limpeza. Nos pontos que fotografamos, 

fizemos intervenções, até para trabalhar de 

uma forma interdisciplinar, para que os 

alunos utilizassem matemática, geografia, 

história e língua portuguesa. Então esse 

trabalho foi dentro da área de língua 

portuguesa, de encaminhar cartas e abrir 

chamados junto à Prefeitura para que isso 

ocorresse. Depois fizemos uma 

sensibilização via moradores, de realmente 

orientá-los a lutar pelos seus direitos. 

Ensiná-los também a fazer abertura de 

chamado junto à Prefeitura, a acionar 

órgãos públicos para a coleta seletiva. 

Então foi realmente uma parceria entre a 

escola e a comunidade. E tem funcionado. 
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Porque também não adianta só a escola 

fazer esse papel e não ofertar esse 

aprendizado à população. É muito 

importante que essas duas coisas 

caminhem juntas, para que a população 

também tenha esse conhecimento sobre 

os seus direitos, principalmente por ser 

uma comunidade muito carente, onde 

muitos ainda também não têm muito 

estudo. 

Como isso foi feito na comunidade? 

Foi de porta em porta. Quando a gente vai 

para a rua, sempre saímos orientando a 

população, falando sobre a reciclagem, a 

reutilização e a redução de lixo. Então 

elaboramos panfletos em que auxiliávamos 

a população a fazer isso. 

Essa era também uma comunidade 

violenta. Isso mudou? 

Tivemos alguns ganhos. A questão do 

tráfico de drogas ainda existe, mas há um 

respeito muito grande, principalmente com 

os alunos. O que sentimos de melhora é 

que reduzimos em 95% o índice de evasão 

escolar. Diminuímos também em 93% a 

questão do trabalho infantil e ainda 

saltamos de um Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) 3,5 

para 5,2. Esses são dados específicos da 

escola. Mas, para mim, a maior diferença 

foi os alunos entenderem o sentido da 

escola na vida deles, que podem intervir e 

aprender robótica, algo fundamental 

porque trabalha com a resolução de 

problemas e com todas as áreas do 

conhecimento. 

A comunidade também mudou porque 

agora há um sentimento de 

pertencimento em relação à escola. 

Exatamente. Porque, quando você anda na 

comunidade, e eu tive oportunidade de 

fazer isso, as pessoas querem falar 

voluntariamente sobre o trabalho, o 

quanto o projeto impactou a vida deles. 

Isso foi muito significativo. Você conversa 

com os comerciantes da região, pessoas 

simples, que têm uma barraquinha de 

frutas, e eles dizem que não veem mais o 

lixo, as pessoas descartando o lixo. O que 

eles ainda relatam é que, como um córrego 

corta a comunidade, muita coisa vem de 

outras comunidades. Então também existe 

um trabalho de eles agora tentarem 

sensibilizar outros. Já há um estudo para 

entender qual é a comunidade que está 

descartando materiais irregulares no 

córrego. É muito bacana eles terem já essa 

percepção e querer passar o conhecimento 

adiante. E ver outra escola querendo 

participar desse trabalho para dar uma 

extensão ao projeto também é muito 

bacana. E foi tudo de forma voluntária. 

E a escola, que no início também estava 

um pouco resistente, hoje se envolveu 

com o projeto? 

Sim. Hoje tenho o apoio de praticamente 

toda a equipe escolar e da gestão da 

escola. 

Houve melhora no desempenho dos 

alunos também em outras matérias? 

Houve. Porque o aluno está mais disposto 

a aprender. O que a gente fala muito é que 

isso trouxe uma aprendizagem criativa e 

significativa para a criança. Porque até 

então ela via todos os conhecimentos 

muito separados, em caixinhas. ‘Hoje vou 

aprender matemática, hoje vou aprender 

língua portuguesa’. No entanto, elas 

tiveram que utilizar todos esses 

conhecimentos para a resolução de um 

problema, que foi a questão do lixo, e para 

a construção de objetos, dos protótipos 

com sucata. Quanto de matemática eu 
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preciso utilizar para a construção de um 

protótipo, por exemplo? A gente utiliza, 

para fazer programação, ponto cartesiano, 

contas e noções espaciais. Porque o 

programa só faz aquilo que a criança pede 

para ele fazer. Eu brinco com eles que o 

robô só anda se eles falarem para ele 

andar. Também tiveram que entender a 

questão da geografia, por que o bairro é 

dessa forma, a história do bairro. A língua 

portuguesa, que está sempre nos 

acompanhando em sua função social, (foi 

usada) para eles entenderem a importância 

da comunicação. Precisaram argumentar 

com a subprefeitura, com a população, 

com a empresa de reciclagem. Precisaram 

registrar tudo para que outras pessoas 

possam ter acesso aos protótipos, verem o 

que deu certo e o que não deu certo. 

Mas isso contou com a participação de 

professores de outras matérias ou tudo foi 

repassado pela senhora? 

Eles acabam participando, ainda que de 

uma forma involuntária. Porque o aluno, 

quando desperta para essa aprendizagem, 

não quer só fazer robótica na minha aula. 

Quer terminar em outras aulas. Mas, nesse 

último ano, eu vi uma participação maior 

(dos professores). Também foi uma 

participação gradativa, se pensarmos que o 

corpo docente mudou e outras pessoas 

entraram no processo. Vi a professora de 

geografia trabalhando a questão dos 

croquis do bairro, para entender por que 

existiam pontos de coleta. A gente teve 

formandos que quiseram trabalhar essa 

questão do lixo. Então a gente vê essa 

mudança do aluno em que o professor, de 

uma forma muito indireta, acaba 

participando. 

É possível dizer então que mudanças no 

ensino não dependem apenas de recursos 

públicos. Faltam iniciativa e engajamento 

de professores e gestores? 

Falta esse olhar para a sensibilização. 

Como professora, o que eu percebo é que, 

principalmente quando se fala de 

tecnologia, as pessoas ainda têm um 

grande medo de utilizá-la e ficam batendo 

na tecla de que faltam recursos públicos. 

Acho que temos também que olhar para 

aquilo que existe ao nosso redor para que 

possamos fazer um bom trabalho. Eu 

também não tinha ideia nenhuma de como 

começar. Foi observando a comunidade e 

ouvindo os alunos sobre suas necessidades 

que tive essa ideia. Mas existe também 

muita crítica. Eu sofri muita crítica no 

começo. De colegas e de pessoas de fora, 

que diziam que isso não era robótica, mas 

artesanato. E a gente teve que mostrar 

(que não era assim). Porque até então se 

tinha a ideia de que, para ensinar robótica, 

eu precisava de um kit de ponta. E não é 

isso. Então falta ter esse olhar com mais 

carinho para a comunidade. Porque, às 

vezes, a solução está ali. 

Quais são os planos da senhora para o 

futuro? 

Como essas são crianças muito carentes, 

nossa próxima iniciativa será fazer oficinas, 

dentro da comunidade, para despertar o 

aprendizado em jovens que ainda estão ali, 

sem escola. E também promover uma 

iniciativa com a saúde. Porque, como essas 

crianças são muito vulneráveis a vários 

tipos de situações, a gente pensou em 

trazer um pouco dessa aprendizagem ‘mão 

na massa’, como a gente chama, para 

oficinas de saúde. 

De que forma isso? 

A região tem muito esgoto a céu aberto. 

Então é até para mostrar aos alunos que 

eles às vezes não podem pegar um 
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material, mesmo com luva, porque isso já 

está contaminado. Trazer a questão da 

dengue e da leptospirose para que a gente 

possa avançar. Para o futuro, o meu sonho 

é que todas as crianças possam vivenciar 

esse aprendizado. De baixo recurso, mas 

extremamente significativo e com 

resultados comprovados por avaliações 

externas. Além disso, é um aprendizado 

para a vida deles. Eu sempre brinco que 

eles estão não apenas aprendendo 

robótica, mas também a intervir na 

sociedade. Estão aprendendo a ser 

cidadãos do mundo porque estão 

aprendendo a cuidar do planeta. Daí 

trabalharmos os ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Social). Penso também 

em uma escola que não só produza 

conhecimento, mas que ainda ofereça a 

possibilidade de se trabalhar com soluções 

locais e que integre, de fato, a comunidade 

à escola. Sempre digo que escola não é 

uma ilha. A gente precisa de parcerias. Que 

bom seria se tivéssemos parcerias com o 

ensino superior, por exemplo. 

Essa iniciativa pode ainda ser replicada 

com relativa facilidade em várias outras 

cidades do país. 

Exatamente. Porque o lixo é uma questão 

cultural, infelizmente. É uma questão em 

que precisamos avançar muito. As pessoas 

têm o hábito de descartar o lixo em 

qualquer lugar. E tudo pode ser 

transformado ou reciclado. Para os alunos 

isso também é um ganho enorme porque 

eles saem do aprendizado abstrato para o 

prático, eles vivenciam tudo com as mãos e 

isso se torna significativo. Eles participam 

ativamente da construção de 

conhecimento porque saem da passividade 

e vêm para o centro do processo de 

aprendizagem, vêm colocar a mão na 

massa, vêm intervir. O professor também 

muda o papel dele, deixa de ser um 

transmissor de conhecimento e se torna 

um mediador.  Não tenho vergonha 

nenhuma de falar que muitas coisas eu não 

sabia. Eu também me tornei aprendente 

dentro desse processo. Fui, com o tempo, 

encontrando soluções junto com eles. E 

isso é bacana. É uma nova educação, uma 

educação que trabalha a colaboração e a 

empatia. Eu não tenho dúvida de que eles 

serão alunos muito melhores. E eu vejo 

isso quando eles voltam espontaneamente 

para a escola, em turnos diferentes, 

dizendo que vieram para me auxiliar com 

as crianças menores. Eles estão motivados. 

Isso é importante principalmente se 

pensarmos na realidade deles, uma 

realidade muito triste. São crianças que, no 

final do ano, não têm o sonho de ganhar 

um vídeo game. Têm o sonho de ganhar 

uma bola de futebol, um pacote de 

bolacha. Daí eles veem que, com as 

próprias mãos, são capazes de produzir 

conhecimento. Isso é algo que não tem 

preço. 

A senhora tem sido muito procurada por 

outros professores que querem aplicar 

esse projeto em suas escolas? 

Sim, por todo o Brasil. Principalmente 

professores de escolas públicas, o que acho 

muito bacana. Querem que eu diga como 

eles podem começar. Este ano mesmo já 

fui a Santana de Parnaíba para que eles 

possam implementar o programa. 

Na questão do trabalho infantil, como o 

projeto atuou? 

Eu via meus alunos _principalmente 

durante os finais de semana, mas também 

durante a semana_ na porta de 

lanchonetes, na saída do Metrô, 

engraxando sapato e pedindo dinheiro. E 

isso começou a me incomodar muito. Daí 

fizemos, paralelamente, uma ação de 
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combate ao trabalho infantil com panfletos 

e campanhas. Trouxemos o Ministério 

Público (para ajudar). Mas o trabalho de 

robótica foi um grande fator para que 

essas crianças saíssem da rua. Eles 

começaram a se interessar mais pela 

robótica do que em ir para a rua trabalhar. 

Houve também uma sensibilização com 

esses pais. Explicamos a importância de 

essas crianças não trabalharem e 

permanecerem na escola. Mas é um 

trabalho árduo, de formiguinha. 

Se a senhora tivesse que dar um conselho 

aos professores e gestores, especialmente 

da rede pública, o que diria? 

Vou puxar muito para essa questão da 

tecnologia porque acho que ela é um fator 

chave daqui para frente. A tecnologia não 

tem que ser vista como uma coisa que 

precisa de tantos recursos. Isso não 

garante o aprendizado em sala de aula. 

Essa é a primeira dica que dou. Em uma 

pesquisa recente, a primeira coisa que os 

adolescentes pediram foi a inclusão da 

tecnologia (no ensino). A minha própria 

rede, antes da implementação desse 

currículo, fez uma pesquisa com os alunos. 

O lugar em que eles mais gostavam de 

estar era o laboratório de informática. Isso 

mostra que não podemos mais negar o uso 

da tecnologia. Espero então que essas 

redes coloquem a tecnologia como uma 

propulsora de ensino. Ela não tem que ser 

uma disciplina ou usada como objeto de 

estudo. Ela tem que ser utilizada como um 

meio de alavancar a aprendizagem. Temos 

então que olhar para isso com mais carinho 

e implementar soluções por meio dela. E 

essas soluções realmente não têm custos 

exorbitantes. Você consegue fazer 

programação com programas off-line (sem 

internet) e gratuitos. Vamos olhar também 

com mais carinho para aquilo que os 

professores fazem dentro da sala de aula. 

Às vezes a solução está ali. Não precisa de 

uma nova política pública. Basta olhar 

aquilo que o professor fez, se deu 

resultado e se pode ser implementado. 

Ouvir a comunidade também é essencial? 

Isso é fundamental porque a escola não 

pode se distanciar. A minha escola está 

dentro da comunidade. Promover essas 

aulas públicas e ultrapassar esses muros é 

uma coisa fundamental. 

  



117 
 

 
 

 
Entrevista  

Diego Mahfouz Faria Lima 
Diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro  

(São José do Rio Preto - SP) 

 

“Somos agentes de transformação  

de pessoas, de vidas” 
 

“Você não tem ideia do que era esta 

escola”, diz o diretor Diego Mahfouz Faria 

Lima, 31, sobre o colégio municipal que 

comanda em São José do Rio Preto (SP). 

“Era uma coisa terrível.” O cenário era 

mesmo desolador. Faltavam portas nas 

salas de aula e vasos sanitários nos 

banheiros. As paredes, além de sujas e 

pichadas, tinham marcas de focos de 

incêndio provocados pelos próprios alunos. 

Buracos nos muros do colégio acabavam 

sendo usados como depósitos de drogas, e 

o tráfico e o consumo de entorpecentes 

podiam ser vistos até dentro escola. A 

violência era tão generalizada que uma das 

funções do diretor recém- empossado era 

apartar confrontos na porta da escola. “Na 

primeira briga que fui separar, uma aluna 

quebrou uma garrafa e retalhou o rosto da 

outra na rua”, conta ele, que chegou a ser 

ameaçado de morte por traficantes da 

região.  

Seis anos e muito trabalho depois, a 

depredação e as agressões acabaram, o 

índice de evasão escolar foi zerado, não 

existe mais analfabetismo funcional entre 

os estudantes e a Darcy Ribeiro, antes com 

vagas sobrando, hoje tem uma lista de 

espera para matrículas. Tudo isso 

praticamente sem a ajuda da Prefeitura. 

“Se a gente ficar esperando somente o 

recurso público, não consegue fazer nada. 

Eu sempre falei para todo mundo na escola 

que não quero nunca ser um diretor de 

gabinete, que fica vendo documento. 

Quero buscar parcerias e doações.” 

O sucesso do projeto pode ser medido 

também pelos prêmios recebidos, três até 

aqui. No ano passado, Diego foi apontado 

pelo Global Teacher Prize, considerado o 

“Nobel da Educação”, como um dos dez 

melhores professores do mundo. Os 

finalistas foram anunciados pelo 

empresário e Bill Gates, fundador da 

Microsoft. “O educador, apesar das 

dificuldades, tem que levar em conta que é 

um agente de transformação de pessoas, 

de vidas, e que é possível mudar a 

realidade das nossas escolas.” 

Leia, a seguir, os principais trechos da 

entrevista. 

Como surgiu o interesse pela carreira? 

Não tinha intenção nenhuma de ser 

professor nem de seguir carreira na 

educação. Morávamos em Paranaíba, Mato 

Grosso do Sul, e minha mãe teve câncer. A 

cada 15 dias eu vinha com ela para 

Barretos, que é uma referência no 

tratamento de câncer. Era muito cansativo. 

Então decidimos vir para Rio Preto para 

ficarmos mais próximos do hospital. Eu 

terminei o ensino fundamental aqui e 

comecei a cursar o ensino médio. Um dia 

passou um grupo de alunos, anunciando 
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que estavam abertas as inscrições para o 

Magistério, um curso técnico. Disseram 

que quem fizesse esse curso ganhava uma 

bolsa no valor de um salário mínimo. Eu 

me interessei pelo valor da bolsa. Eu 

precisava trabalhar, via a dificuldade na 

minha casa, meu pai não conseguia 

emprego. Fazia um bico como servente de 

pedreiro. Fui mesmo prestar essa prova 

interessado na bolsa. No segundo ano, 

minha mãe veio a falecer. Eu já tinha feito 

toda a minha carga horária de estágio. 

Então voltei à escola em que eu estudava, 

não queria ficar sozinho em casa, e pedi 

pra diretora me deixar fazer um trabalho 

voluntário. Ela autorizou e eu comecei a 

ajudar uma professora a alfabetizar as 

crianças do pré. Daí descobri essa paixão 

pela educação. 

E como foi sua carreira no magistério? 

Quando eu decidi que ia seguir carreira e 

fazer o curso de pedagogia, eu prestei 

concurso em duas cidades próximas. Passei 

nos dois e comecei a dar aula. De manhã 

em uma e, à tarde, em outra. Era professor 

de educação infantil em uma e de ensino 

fundamental na outra. Mas era muito 

sofrido viajar para as duas cidades. Eu 

acordava às 3h30 da manhã e ia para uma 

cidade. Na hora do almoço pegava carona 

e ia para a outra. Ainda fazia faculdade de 

pedagogia em Rio Preto à noite. Foi então 

que prestei concurso na Prefeitura de Rio 

Preto, a cidade em que moro. Passei e 

fiquei só na minha cidade. Dei aula aqui no 

quinto ano do ensino fundamental. Ao 

todo, dei aula durante seis anos. 

O convite para ser vice-diretor da Darcy 

Ribeiro surgiu de que forma? 

Assim que assumi aqui, fui convidado para 

ser coordenador de uma escola em um 

projeto de período integral. No ano 

seguinte, em 2013, fui convidado para ser 

coordenador pedagógico nessa mesma 

escola. Nessa época, sempre via no 

noticiário coisas sobre a Darcy Ribeiro. As 

manchetes de jornais, as dificuldades que a 

escola passava: vandalismo, depredação, 

tráfico de drogas, polícia sempre na porta 

da escola, violência, brigas na saída... 

Nunca pensei que eu iria vir para cá. Em 

2013, a Secretaria de Educação queria 

passar a Darcy para a rede estadual de 

ensino porque era um colégio muito 

problemático para o município. Daí, 

sabendo do meu trabalho, ela me convidou 

para vir como vice-diretor para tentar pelo 

menos terminar o ano. Aceitei e vim no 

início de 2014. 

E o que aconteceu? 

A diretora foi agredida fisicamente pelos 

alunos já na primeira semana de aula. Ela 

pediu um afastamento e eu fiquei 

responsável pela escola. Quando fui me 

apresentar aos estudantes, vi que o pátio 

estava deserto. Quando eu subi no palco 

para me apresentar, eles começaram a sair 

dos banheiros com cartazes em que estava 

escrito ‘rebelião’, puseram fogo nos 

banheiros, quebraram as salas, pegaram as 

maças da merenda e começaram a me 

atirar, jogaram água, viraram os tambores 

de lixo em mim... E a minha atitude foi falar 

que eu queria ouvi-los e que eu não iria 

embora. Os líderes então começaram a 

falar para os demais que iam falar comigo. 

Começaram a sentar no pátio e a expor as 

dificuldades, dizendo que lá tudo era 

motivo para suspensão de sete a dez dias, 

que ninguém os ouvia, que a escola era 

muito feia, depredada, e que não atendia 

às expectativas da comunidade. 

O senhor não pensou em desistir naquele 

momento? 
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Não, porque eu demorei muito para aceitar 

o convite para vir para cá. Eu sabia da 

realidade da escola. Temia pela minha vida 

mesmo. Minha família era totalmente 

contra. Mas eu tinha criado um blog na 

faculdade chamado ‘Educação e 

Revolução’. Nesse blog, eu sempre falava 

que gostaria de fazer um trabalho 

diferenciado na educação, um trabalho que 

mudasse algo, que servisse de inspiração 

para alguém. Eu me lembrei disso, que, no 

meu tempo de faculdade, sempre quis um 

desafio. Então não pensei em desistir 

naquele momento. Também conversei com 

a comunidade. Temos uma escola vizinha 

que sempre manda os alunos do quinto 

ano para cá. Naquele ano, mais da metade 

dos alunos não tinha vindo. Perguntei para 

algumas famílias e disseram que eles 

preferiam colocar os jovens nas escolas 

centrais porque aqui tinha muita bagunça, 

muito tráfico de droga, muita violência. 

Eles não acreditavam mais que a escola 

poderia mudar. Afinal, ela era sempre 

apresentada com uma das piores escolas 

do Estado e a pior do município. Em 2013, 

teve o pior Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) da 

cidade. 

O que o senhor fez então? 

Elaborei, com a coordenadora, uma 

entrevista. Eu perguntava sobre o aluno, 

sobre cultura, estilo de música que a 

família gostava e coisas que foram 

fundamentais: as dificuldades que as 

famílias enxergavam na escola e quais os 

sonhos e expectativas para o colégio. Não 

consegui fazer com todos, mas, mesmo 

assim, esse questionário me possibilitou 

fazer um levantamento das expectativas.  

O senhor disse que a escola estava 

também muito depredada. 

Na era só depredação física. Lá tinha um 

intenso tráfico de drogas, nos muros e 

dentro da própria escola. Nós temos hoje 

duas praças de leitura que eram pontos de 

tráfico a que os alunos não podiam ter 

acesso. Ali ficavam traficantes e moradores 

de rua para traficar e consumir. 

Dentro da escola? 

Dentro da escola. Além disso, havia 

violência também. Quando eu cheguei 

aqui, a minha função, na saída, era ir para a 

rua apartar brigas de estudantes e de 

gangues. Na primeira briga que fui separar, 

uma aluna quebrou uma garrafa e retalhou 

o rosto da outra na rua. Pensar em 

desistir? Pensei várias vezes depois. Mas 

sempre lembrava que, na faculdade, eu 

queria fazer um trabalho de transformação 

na educação. Então eu levei isso como um 

desafio, como algo que era possível 

realizar. 

Como essa transformação foi iniciada?  

A escola era muito feia. Eles colocavam 

fogo na sala de aula, pichavam. E eu queria 

que a escola começasse uma nova história. 

Eu sabia que várias escolas da cidade 

tinham sido reformadas. Escrevi um e-mail, 

pedindo restos de tinta e de material de 

pintura. E os retornos começaram. Cheguei 

a ir buscar de meio galão de tinta a um 

pincel. Guardei isso na escola e, em julho, 

quando os alunos entraram em férias, a 

Prefeitura me mandou dois pintores. Eu e 

esses dois pintores começamos a pintar as 

salas de aula. Mas a escola tem vinte salas 

e o material daria para apenas onze. Além 

de feia, também havia muito mau cheiro 

porque os estudantes quebravam todos os 

vasos sanitários dos banheiros. Ficavam no 

chão apenas buracos. Um dia uma aluna foi 

buscar o uniforme, que, naquele ano, tinha 

chegado em julho. Ela viu que a sala dela 
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estava sendo pintada e ficou muito 

emocionada. Deu então um abraço na 

inspetora que estava entregando os 

uniformes. Essa inspetora veio no dia 

seguinte e disse que queria, mesmo não 

sendo a função dela, ajudar a pintar. A 

notícia correu pelo bairro. Um dia chegou 

uma doação anônima de tinta. Daí 

começaram a chegar pais e parentes, 

dizendo que também queriam ajudar. 

Quando eu vi, pintamos em 20 dias uma 

escola de quase meio quarteirão e o muro. 

Ainda doamos o material que sobrou para 

outra escola.  Começamos então o segundo 

passo. Porque aplicamos aquele 

questionário também para os professores e 

funcionários. Eles diziam que tinham muito 

medo dos alunos, que já tinham apanhado 

deles e que não acreditavam na mudança. 

Por isso tinham aquele olhar punitivo. Só 

em 2013, 202 alunos tinham abandonado 

os estudos. Por quê? Porque eles eram 

suspensos de sete a dez dias. Eles então 

ficavam na rua e se envolviam com o 

tráfico, com a criminalidade, e não 

voltavam. O segundo passo então foi 

resgatar o vínculo entre funcionários, 

professores e alunos. A gente fez um 

trabalho para que cada funcionário fizesse 

uma entrevista com os alunos com quem 

tivessem maior dificuldade. Daí eles 

descobriram que tinha aluno que via a mãe 

ser agredida, que passava fome. Eles 

passaram a ter um outro olhar em relação 

aos estudantes. O adolescente, se não se 

sentir participante do processo, também 

não cumpre regras. Por isso, outro passo 

foi trazer a comunidade e os alunos para a 

construção das novas regras, das normas 

de convivência da escola. Porque não havia 

regra aqui. Eles também não tinham 

consciência de que existia o ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Então os professores começaram a 

trabalhar essas questões em sala de aula, a 

falar de direitos e deveres. Ficamos um ano 

trabalhando nisso. Toda a comunidade foi 

convocada: alunos, pais, equipes da escola. 

E, como eles participaram da construção, 

eles sentem que têm o dever de cumprir 

essas regras. Temos também professores 

que são tutores, um projeto em que cada 

professor é responsável por uma turma. 

Eles começaram, com isso, a ouvir mais os 

alunos. Depois surgiram as assembleias de 

classe e as assembleias coletivas, para 

discutir questões relacionadas a outros 

assuntos. Por exemplo, a luz da quadra 

acesa durante o dia, os preços na cantina. 

A partir daí, na última sexta-feira do mês, 

os pais, a comunidade, os alunos, 

funcionários e professores debatem isso e 

votam o que deve ser implantado. E as 

sugestões aprovadas começam a vigorar 

logo na segunda-feira seguinte. 

A questão da evasão escolar foi resolvida 

de que maneira? 

Era uma luta. Já no primeiro ano de 

implantação do nosso projeto, ela caiu de 

202 alunos, em 2013, para somente dois 

em 2014. Hoje a escola não tem mais 

alunos evadidos.  

Como isso foi feito? 

Criamos um projeto de visitas às 

residências e implantamos um sistema de 

carteirinhas escolares. Cada aluno aqui tem 

uma carteirinha com foto, com os dados da 

escola e, no verso, um código de barras. 

Quando o aluno chega, ele passa essa 

carteirinha no sistema e a frequência é 

computada naquele dia. Quando o aluno 

falta por mais de dois dias consecutivos ou 

cinco dias intercalados no mesmo mês, o 

sistema identifica. Aí é que eu atuo. Vou à 

casa do aluno até encontrar a família, 

normalmente à noite. Vou saber o que está 
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acontecendo. A gente tem casos aqui em 

que a mãe saía para trabalhar e deixava o 

filho pronto para vir para a escola. Mas ele 

ia para a lan house. Daí criamos uma 

parceria também com as lan houses 

próximas. Fizemos um cadastro e 

passamos para os donos. Com isso, 

durante o horário de estudo, o aluno não 

consegue acessar a lan house. Mas agora 

também os alunos sabem que, se eles não 

aparecem, eu vou até a casa deles. Então, 

quando eles não podem vir, trazem 

atestado, justificam a falta. Até os pais 

ligam para se explicar. 

Essa iniciativa foi bem recebida? 

Muito. Quando eu chego para saber por 

que os alunos estão faltando, eles até me 

convidam para jantar com a família. Eu 

participo junto. Já estou há seis anos aqui 

na escola. Então já conheço toda a 

comunidade. E cobrimos 11 bairros. São 

mais de mil alunos. As famílias até 

agradecem, porque muitos pais não sabiam 

que o filo estava faltando à escola. 

O senhor contratou um carro de som para 

que os pais soubessem das reuniões 

escolares, já que os filhos não avisam 

sobre esses encontros? 

Sim, mas não foi só por isso, não. Quando 

assumi, queria me apresentar para os pais. 

A primeira reunião foi muito frustrante. 

Mandei bilhete, avisando que queria 

apresentar os projetos para a escola. 

Começamos a colocar cerca de 500 

cadeiras no pátio. Os inspetores riam. Para 

que colocar 500? E eu dizia: ‘A escola tem 

1.189 alunos. Quinhentas cadeiras ainda é 

pouco’. Pedi para abrir o portão mais cedo 

para não ter tumulto. A reunião estava 

marcada para 19h. Apareceram nove pais, 

que, às 19h40, começaram a brigar para 

começar logo porque eles tinham que ir 

embora. Daí os inspetores me contaram 

que os alunos, além de não avisarem os 

pais, não entregavam os bilhetes. Fiquei 

pensando em uma estratégia de como a 

aproximar os pais da escola. Uma delas foi 

o carro de som. Eu então estava triste 

naquela semana porque os pais não tinham 

vindo. Daí passou um carro de som, 

anunciando as promoções de uma padaria. 

Pensei: ‘E se a gente colocasse os 

comunicados dos eventos da escola nesse 

carro de som?’ Saí correndo atrás e era de 

um pai de aluno. Ele me disse que nunca 

tinha feito isso, mas que, se a gente 

elaborasse as mensagens, ele ia passar 

anunciando, entre 18h e 20h. E fez isso 

voluntariamente, sem cobrar nada, porque 

queria ajudar a escola. Foi um sucesso. 

Mas, mesmo assim, eu não tinha a 

comunidade presente. Só fui conseguir isso 

quando apareceu um grupo de pessoas 

querendo um espaço para ensinar música 

clássica e aulas de pintura em tela. 

Perguntaram se eu cederia o pátio do 

colégio por meio período no sábado. Fiquei 

feliz e concordei. Mas queria mais. 

Conversei com os alunos e eles pediram 

aulas de grafite, teatro... Fui então atrás de 

parcerias. Quando eu vi, tínhamos aula de 

capoeira, grafite, teatro e dança. Comecei 

a abrir a escola aos sábados, das 8h às 17h 

e, aos domingos, até a hora do almoço, 

para aulas de futebol e práticas esportivas. 

Tudo isso gratuitamente? 

Tudo gratuito. Mas tive outro problema. A 

Prefeitura gostou da ideia, liberou a 

merenda, mas eu não tinha funcionários 

para trabalhar aos finais de semana. 

Comecei a conversar com os pais e a 

perguntar quem sabia fazer comida, quem 

poderia ajudar a limpar a escola e a tomar 

conta dos alunos. Foi aí que a comunidade 

começou a abraçar a escola. Quando 

percebi, tinha mais de 200 voluntários. 
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Mas a escola continuava muito depredada, 

porque só tínhamos conseguido pintar. 

Ainda havia torneiras e ventiladores 

quebrados. São mais de 130 escolas em 

Ribeirão Preto. A Prefeitura não dá conta 

de fazer manutenção em tudo. Os pais 

então começarão uma prática. Vinham 

acompanhar os filhos aos finais de semana, 

ajudavam e começaram a trazer uma 

ferramenta, a consertar um ventilador... 

E isso sem nem mesmo o senhor pedir? 

Tudo por vontade própria. Ficamos dois 

anos sem receber reparo de ventilador. Até 

hoje eu tenho mais de 30 pais voluntários, 

que vêm todo final de semana para fazer 

manutenção na escola. E, quando eu não 

ligo para passar serviço, eles ficam bravos. 

Hoje a gente então depende muito pouco 

da manutenção da Prefeitura. Os pais 

abraçaram a escola de tal forma que eles 

mesmos fazem isso. Tínhamos aqui duas 

áreas que eram usadas pelo tráfico de 

drogas.  Quando a comunidade falou para 

os traficantes que a escola ia receber novos 

projetos e que ia começar uma nova 

história, eles tiveram que abandonar o 

local. Nessas duas áreas, ficavam 

moradores de rua usando drogas. O muro, 

nesses locais, era todo furado. Colocavam 

(nos buracos) cápsulas de cocaína e 

porções de maconha. A gente não tinha 

condições de fazer nada nessas áreas. Os 

pais se juntaram e construíram praças de 

leitura gigantes. 

Com recursos próprios? 

Elas ficaram caras. Tivemos um gasto de R$ 

400 para fazer as duas. A comunidade não 

tinha o ferro de que precisávamos. Eles 

então fizeram uma festa na escola, a festa 

da família, para levantar esse valor. 

Também conseguiram doações. Com isso, 

pudemos ainda comprar o primeiro 

telescópio da escola. Temos um clube de 

astronomia. Criamos isso porque os alunos 

não gostavam de fazer tarefa nem davam 

importância para o conhecimento 

científico. Então eles vinham à noite, com a 

família, para ter palestras sobre o universo. 

O professor apontava as coisas no céu com 

o dedo. A comunidade se juntou e 

conseguiu um telescópio com a festa 

também. No ano retrasado até 

construímos uma sonda, ganhamos um 

balão, acoplamos uma câmera e 

mandamos, com a foto do clube de 

astronomia, para o espaço. Hoje eles estão 

estudando as imagens feitas por essa 

sonda. 

Então o senhor não recebeu recursos da 

Prefeitura nesse processo de mudança? 

Não. Foi tudo feito pela comunidade. 

Inclusive, quando cheguei aqui, mandei 

pedido para a Prefeitura, dizendo que 

queria fazer essas praças de leitura. Faz 

anos. Até hoje não tive resposta e elas já 

estão até prontas. 

E como lidou com os traficantes? 

No começo, fui ameaçado de morte. Mas 

agora minha relação é muito boa. A escola 

se tornou uma grande referência para a 

comunidade. Hoje a comunidade não vem 

à escola apenas para questões escolares. 

Por exemplo, teve uma aluna que, há dois 

anos, roubou uma senhora cega. Eles iam 

linchar essa aluna. Mas antes passaram 

aqui para ouvir meu depoimento de como 

era a vida da menina, para dar uma chance 

a ela. Tem mãe que diz que o filho está 

roubando e me pede ajuda. Aluno que 

conta que está no tráfico. Aí faço parcerias. 

Consigo cursos, vou atrás de trabalho. 

Quando também tenho um aluno que está 

faltando e sei que ele está no tráfico, chego 

até o traficante e digo que o garoto tem 
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que estar na escola. Coloco o estudante no 

carro e trago para a escola. Quando 

chegamos, não fico punindo. Chamo, 

converso e digo que ele me decepcionou, 

que não acredito que tenha entrado nessa 

vida. Ele diz: “Mas você lembra que 

remendava meu chinelo com grampo? 

Agora minha roupa melhorou”. Pergunto 

então se ele acha que isso dá futuro. Aí ele 

me pede ajuda para sair dessa vida. Ligo 

para as instituições, para os comerciantes, 

e digo que preciso de uma vaga. Dali a 

alguns dias ele chega falando que recebeu 

o primeiro salário. 

E os traficantes respeitam isso? 

Para você ter uma ideia, a Prefeitura, 

durante quase um ano e meio, cortou os 

guardas das escolas. No nosso quarteirão 

estão mais três colégios. Durante esse 

período, só nós não fomos roubados. Há 

um respeito pela escola. No começo, como 

eu disse, tinha que ir todo dia apartar briga 

de aluno. Não sabia mais o que fazer. Foi 

quando uma amiga me sugeriu fazer um 

curso de mediação de conflitos. Com isso, 

quando são identificados possíveis 

conflitos, bullyings, agressões verbais, 

professores, funcionários e alunos já 

encaminham esses casos para a mediação. 

Fortalecemos muito a questão do diálogo, 

da paz, do saber ouvir. E eles saem com 

aquele problema resolvido. Hoje eu tenho 

uma lista de espera gigante de alunos que 

sofrem bullying em outras escolas e 

querem vir para cá porque sabem que 

temos projetos para combater isso. Um juiz 

veio me perguntar como conseguimos não 

ter mais briga na porta. Porque tem uma 

escola muito próxima em que tiveram que 

fazer uma intervenção e até mandar um 

aluno para a Fundação Casa. 

O senhor também treinou os alunos que 

eram indisciplinados para fazer essa 

mediação. Por quê? 

Porque eles tinham uma liderança negativa 

muito grande. Ele era um líder, não deixava 

de ser um líder. A gente teve que saber 

ajudá-lo a trabalhar essa liderança, para 

que ela se tornasse positiva. 

E os problemas de aprendizado? O senhor 

tinha casos de analfabetismo funcional e 

até de dificuldade de leitura. 

Tínhamos 99 alunos que não sabiam ler 

nem escrever. E em uma faixa etária que ia 

de 11 a 17 anos. Mas, se você falar para o 

aluno vir, fora do período de aula, para 

participar do reforço, ele nunca vai vir. Ele 

tem vergonha da palavra ‘reforço’. 

Convocávamos e eles não vinham. Criamos 

então um projeto que se chama ‘plantão 

de dúvidas’. Começamos espalhando 

curiosidades pela escola, tipo, como é 

formado um vulcão, feito um chiclete. 

Durante a entrada, eu então perguntava se 

eles tinham visto e dizia que nem eu sabia 

daquilo. Os professores também faziam 

isso. Nossa fala era a de que ninguém sabe 

de tudo e que aprendemos todo dia. Disse 

um dia que, sabendo que eles têm muita 

curiosidade, criaria um plantão de dúvidas. 

E eles começaram a vir. Vinham até os 

alunos que não precisavam. Daí os 

professores, com tutoria, começaram a 

colocar os alunos que não tinham 

dificuldade para ajudar os que tinham. E 

virou uma rede de conhecimento. Hoje 

eles vêm e não têm mais vergonha de dizer 

que não sabem. Quando cheguei, tínhamos 

170 alunos reprovados. Desde que o 

projeto começou, nunca tivemos mais do 

que dez. No ano passado, por exemplo, 

tivemos seis. Antes eram 180, quase 200 

por ano. 
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E onde o senhor buscou inspiração para 

fazer tudo isso? 

Eu li, fiz cursos. Também tive três 

professoras que me inspiraram muito na 

faculdade. E me identifiquei muito com a 

história de vida dos alunos. Tinha também 

a missão de que queria fazer a diferença. É 

o que eu converso sempre também nas 

escolas que visito. A gente não pode ser 

diretor de gabinete. Além de ter que 

valorizar a questão da gestão democrática, 

se a gente não correr atrás e ficar só 

sentado, esperando as coisas virem... Eu 

gastei muita sola de sapato indo atrás das 

coisas, pedi muito. Tínhamos um sonho de 

ter um laboratório de informática. 

Tínhamos nove computadores e o 

professor levava 35 alunos. Eram quatro ou 

cinco por computador. Fiz então parcerias 

com as entidades privadas, que doaram 

todos os computadores. Temos também 

uma rádio escolar doada pela iniciativa 

privada. Passam comunicados, têm 

autonomia para colocar músicas na hora 

do recreio e está sendo feito um estudo 

para ela que se torne uma emissora da 

comunidade. Também não tínhamos nem 

500 exemplares de livros na biblioteca. 

Quando eu falei que ia abrir para a 

comunidade, riram de mim. Mas, quando 

fizemos isso, a comunidade, na hora de 

devolver o livro, voltava com outros dez 

para doar, com um carro cheio. Hoje nosso 

acervo tem mais de sete mil livros. Outra 

coisa foi que percebemos que mais da 

metade dos pais também não tinha 

escolaridade. Por isso eles não 

incentivavam os filhos nos estudos, na 

leitura. Agora os pais saem do trabalho e 

vêm para escola para aprender a ler e a 

escrever. Criamos também o projeto ‘Pare 

para Ler’. Em dias alternados, todo mundo 

na escola, quando toca um sinal, tem que 

parar o que está fazendo, pegar um livro e 

ler durante dez minutos. Todo mundo: 

secretaria, eu, pessoal da limpeza, a 

coordenadora, as merendeiras. Cada sala 

fica à vontade para realizar a leitura da 

forma que quiser. Hoje já temos alunos 

com destaque em leitura. 

Com isso hoje não existem mais alunos 

que não sabem ler e escrever? 

Temos alunos que vêm de uma escola 

vizinha, que só tem até o quinto ano. Eles 

então vêm para cá para fazer o sexto. 

Fizemos uma parceria com eles porque 

estavam chegando muitos alunos que não 

sabiam ler e escrever. Estamos então 

ajudando para que eles alfabetizem os 

alunos lá mesmo, até o quinto ano. 

Mas aqueles que são da Darcy Ribeiro? 

Não temos mais alunos que não são 

alfabetizados. Conseguimos sanar isso. 

Temos só estudantes que vieram no ano 

passado dessa escola, do quinto para o 

sexto ano, que ainda estão sendo 

alfabetizados no plantão de dúvidas. 

Esses exemplos todos mostram que nem 

sempre as mudanças dependem de 

recursos públicos. 

De jeito nenhum. 

Isso quer dizer então que faltam iniciativa 

e engajamento dos professores e 

diretores? 

Não é que falta iniciativa. Falta a gente sair 

da nossa zona de conforto e ir buscar 

também. Porque, se a gente ficar 

esperando somente o recurso público, não 

consegue fazer nada. Eu sempre falei para 

todo mundo na escola que não quero 

nunca ser um diretor de gabinete, que fica 

vendo documento. Quero buscar parcerias 

e doações. Nosso poder público, não é que 

ele é falho. A demanda é muito grande e 
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ele não consegue suprir todas as 

necessidades. E a gente tem também que 

jogar um pouco de responsabilidade para a 

comunidade. Porque, por exemplo, eles 

quebravam e depredavam a escola. Mas 

eles não tinham sentimento de 

pertencimento. Parecia que a escola não 

pertencia à comunidade.  

Hoje não há mais depredação? 

Não. Tivemos um aluno novo, no ano 

retrasado, que riscou uma parede da 

escola. A mãe dele foi tão consciente que 

fez o aluno usar um dinheiro que ele tinha. 

Ele e a família vieram em um final de 

semana e pintaram a parede toda. Quando 

eu cheguei aqui, as salas não tinham 

portas. De 18 salas, uma tinha porta. E, 

nessa porta, ainda tinha um buraco 

enorme. A Prefeitura vinha, mas, enquanto 

o marceneiro colocava a segunda porta, os 

alunos diziam para ele voltar e recolar a 

primeira porque já tinham derrubado. O 

vaso sanitário, eu ouvia o barulho da minha 

sala. Eles conseguiam tirar o vaso do chão. 

Eles punham tanta bomba dentro do vaso 

que ele explodia e ia parar no teto. 

Chegava ao banheiro e estava vazando 

aquele monte de água. Você não tem ideia 

do que era esta escola. Era uma coisa 

terrível. Uma das primeiras coisas que os 

alunos disseram foi que sonhavam com 

espelho no banheiro. Como eu ia colocar 

espelho se tiravam a porta, o vaso? Seria 

até perigoso. Disseram então que 

estávamos começando uma nova história e 

que eu podia confiar. Até hoje os espelhos 

estão lá. Há seis anos já. Os vasos 

sanitários, as portas, tudo. Hoje eles amam 

a escola e têm um sentimento de 

pertencimento. Não aceitam que ninguém 

a estrague. 

Quais são os planos do senhor de agora 

em diante? 

Agora queremos ir além. Estamos 

estudando, com o fórum da cidade, para 

implementar aqui a Justiça Restaurativa, 

você se colocar no lugar do outro, refletir, 

ajudar a acabar com a cultura do bullying. 

Começamos no final do segundo semestre 

também um clube de política, que era um 

desejo dos alunos. Eu recebo vários 

diretores e supervisores. Pessoas me ligam 

da Bahia, da região Norte, Sul, pedindo 

ajuda porque enfrentam os mesmos 

problemas que eu enfrentei aqui. Eu falo 

para eles que, se não houver uma mudança 

no olhar da equipe, se eles não estiverem 

abertos para o diálogo, fica só no projeto. 

Meu maior sonho então seria poder 

contribuir para mudar essa realidade. 

Queria que esse projeto fosse maior e (de 

maneira organizada) chegasse a outras 

escolas. 

O projeto aí deu tão certo que o senhor 

antes tinha vagas sobrando e hoje tem fila 

de espera de alunos. 

Sim, tem pais que choram, imploram por 

uma vaga. Mas não cabe a cidade inteira 

aqui dentro. Antes eu tinha que implorar 

para os alunos fazerem matrícula, hoje, 

para você ter uma ideia, nosso depósito 

virou sala de aula para dar conta da 

demanda. E temos mais de 50 alunos na 

lista de espera. Claro que não é uma escola 

perfeita, ela tem dificuldades. Mas o 

diferencial é como a gente lida com esses 

problemas. Outro exemplo. Às sextas-

feiras, 60% dos alunos não vinham. 

Criamos o ‘Prata da Casa’. É um show de 

talentos em que a comunidade, 

professores, funcionários e alunos se 

apresentam durante uma hora, na última 

aula. Tenho avos que vêm tocar sanfona, 

contar piada, pai que vem tocar violão... 
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Se o senhor então tivesse que dar um 

conselho aos gestores e professores, qual 

seria? 

Que o educador, apesar das dificuldades, 

tem que levar em conta que é um agente 

de transformação de pessoas, de vidas, e 

que é possível mudar a realidade das 

nossas escolas. Para isso, temos que 

valorizar três pontos fundamentais: 

primeiro, tornar o aluno protagonista de 

todas as ações na escola; segundo, trazer a 

comunidade para dentro do colégio e, 

terceiro, disseminar o fortalecimento do 

diálogo, do saber ouvir. Veja só, no 

primeiro final de semana em que abrimos a 

escola, ganhamos uma doação de 40 

violinos. Hoje os alunos compõem uma 

orquestra que se apresenta na abertura de 

eventos, em grandes auditórios, em outras 

cidades. Até piano já ganhamos. 

É preciso então empenho de educadores e 

gestores para buscar doações. 

Sim, tive sapatos que ficaram com buraco 

mesmo, de tanto andar atrás de doação, de 

pessoas para acreditar no projeto. Hoje, se 

formos fazer uma pintura na escola, já 

temos pessoas que doam, que abraçam a 

causa. Temos uma lista de pais pintores 

voluntários. Porque, se formos esperar o 

setor público, vai demorar meses, até anos 

para fazer uma pintura. 
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Nesta seção, foram colhidos exemplos de acórdãos e pareceres de contas que 
refletem alguns casos submetidos à análise do TCESP na área da educação. Não representam 
entendimento consolidado nesse tema, mas apenas exemplos daquilo que o Tribunal já 
apreciou na perspectiva do ODS4. 

 
Para conferir a íntegra de cada julgado, basta acessar: 

https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia . 
 
 

1. Desenvolvimento de material pedagógico para a educação municipal. Desafios 

para contratação do melhor método.   

 
No caso analisado (TC-016422/026/15), o processo de aquisição foi prejudicado pela 

aglutinação do objeto, que reuniu quesitos de variada natureza e complexidade, tais como 
fornecimento de conjuntos impressos e específicos de cadernos educacionais para os alunos, 
elaboração de material didático complementar, caderno do professor, serviços de assessoria, 
serviços de avaliação, cursos de formação de docentes, portal de internet. 

 
TC-016422/026/15 

 
Contratante: Prefeitura Municipal de Poá. 
Contratada: Sistemas de Ensino Abril Educação S/A. 
Autoridade Responsável pela Homologação e que firmou o Instrumento: Sr. Marcos Antonio 
Andrade Borges (Prefeito).  
Objeto: Contratação de empresa especializada em educação para o fornecimento de sistema 
pedagógico de ensino.  
Assunto: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado em 10-04-15. Valor – R$4.995.579,41. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, 
inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, 
publicada no D.O.E. de 25-08-15.  
Advogados: Drs. Gabriela Cavalcanti da Silva (OAB/SP nº 311.710), Eduardo Hayden Carvalhaes 
Neto (OAB/SP nº 221.960), Beatriz Amaral Elkhouri Ghosn (OAB/SP nº 315.198), Guido Pulice 
Boni (OAB/SP nº 317.863) e outros.  
Procuradora de Contas: Dra. Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.  
Sustentação oral proferida em sessão de 30-05-17.  
Decisão: irregulares a Concorrência e o Contrato, bem como ilegais as despesas decorrentes. 
Aplicação de multa. Determinação.  
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-016422/026/15.  
Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme Notas Taquigráficas, 
juntados aos autos, a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
sessão de 06 de junho de 2017, pelo Voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Decidiu, 
outrossim, consoante artigo 104, inciso III, da Lei Complementar nº 709/93, aplicar ao 
responsável pelo ajuste, Senhor Marcos Antonio Andrade Borges, multa de 500 (quinhentas) 
UFESPs, que deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias.  
Determinou, por fim, o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado, 
para as providências que entender cabíveis.  
Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Élida Graziane Pinto. 
 

2. Exames prévios de editais de aquisição de materiais escolares 
 

https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia
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O momento da licitação que antecede as contratações, precisamente para que a 
Administração selecione a melhor proposta, é analisada pela Corte de Contas em sede de 
exame prévio de edital. Em alguns casos, é possível identificar problemas como a criação de 
regras que resultam em prejuízo à ampla participação de licitantes.  

 
No caso dos TCs 8446.989.18-8 e 21789.989.18-3, constatou-se que o excesso de 

especificações de materiais escolares restringiu a concorrência. Ainda que o Município 
alegasse o apelo à sustentabilidade ou questões de qualidade para o uso infantil, não houve, 
nesses exemplos, a devida justificativa ou comprovação que demonstrasse a pertinência das 
características requeridas para os fins propostos.  

 
Os casos revelam que cuidados na elaboração do edital são imprescindíveis, já que 

eventuais impugnações podem levar à suspensão do certame, o que provoca atrasos na 
contratação e, consequentemente, no fornecimento do material escolar. 

 
TC-008446.989.18-8 

 
Representante: G8 Armarinhos Ltda - EPP. 
Representada:  Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
Assunto: Exame prévio do edital do pregão presencial nº 05/2018, do tipo menor preço por 
lote, que tem por objeto o “registro de preços para fornecimento de kits de materiais escolares 
para os alunos da rede municipal de ensino”. 
Responsável: Luis Gabriel Fernandes da Silveira (Prefeito) 
Advogadas no e-TCESP: Sandra Regina Borges de Oliveira (OAB/SP nº 133.662), Vivian 
Valverde Corominas (OAB/SP nº 241.835) 
Ementa. Exame Prévio de Edital. Pregão. Registro de preços para fornecimento de  its de 
materiais escolares. Especificações dos produtos além das qualidades mínimas necessárias 
para sua identificação. As normas de qualidade exigidas devem se mostrar válidas e 
pertinentes ao objeto licitado. Reagrupar os produtos em lotes afins, segregando itens sob 
medida. Procedência. Correções determinadas.  
Acorda o E. Plenário, em sessão de    de abril de 2018, pelo voto do Conselheiro Sidney 
Estanislau Beraldo, Relator, dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo 
Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho e do Conselheiro Substituto 
Valdenir Antonio Polizeli, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, 
circunscrito estritamente  s questões analisadas, em considerar procedentes as impugnações, 
determinando que a Administração adote as medidas corretivas pertinentes para dar 
cumprimento   lei, devendo também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais 
itens do ato convocatório relacionados.  
A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos 
reclamados pelo artigo 21, § 4o, da Lei 8.666/93. 
Presente o Procurador- eral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa. 
 
 

TC- 21789.989.18-3 
 

Representante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda. 
Representada:   Prefeitura Municipal de Praia Grande 
Assunto:  Exame prévio do edital do pregão presencial nº 219/2018, do tipo menor preço por 
lote, que tem por objeto o “registro de preços para aquisição de kit de material escolar”. 
Responsável:  Alberto Pereira Mourão (Prefeito) 
Advogados:  Não constam advogados cadastrados no e-TCESP. 
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EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS 
ESCOLARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXCESSIVAS. EXIGÊNCIA DE LAUDO DE QUALIDADE 
JUNTAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. PRAZO EXÍGUO PARA A APRESENTAÇÃO DE 
LAUDOS TÉCNICOS.  PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. As especificações técnicas requeridas devem se ater aos limites das qualidades mínimas 
necessárias para identificar o produto ou serviço, de forma a facilitar sua busca no mercado, 
garantindo a competitividade do certame. 
2. A apresentação de laudos de qualidade complementares para produtos de certificação 
compulsória pelo INMETRO deve ser evitada, em benefício da competitividade do certame. 
3. Deve ser concedido interregno razoável à vencedora para a apresentação de laudos 
complementares. 
Acorda o E. Plenário, em sessão de 05 de dezembro de 20  , pelo voto do Conselheiro Sidne  
Estanislau Beraldo, Relator, dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo 
Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes e Dimas Ramalho e do Substituto de Conselheiro Josué 
Romero, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, circunscrito estritamente 
 s questões analisadas, em considerar procedentes as impugnações, determinando que a 
Administração adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento   lei, devendo 
também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório 
relacionados. A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos 
termos reclamados pelo artigo 21, § 4o, da Lei 8.666/93.  
Presente o Procurador- eral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa.  

 
 
 

3. Associações de Pais e Mestres e sua prestação de contas 
 
As Associações de Pais e Mestres são instituições auxiliares das escolas a que estão 

vinculadas, criadas com finalidade de colaborar no aprimoramento do processo educacional, 
na assistência escolar e na integração família/escola/comunidade. A necessidade de uma 
prestação de contas adequada é fundamental para facilitar o processo de fiscalização e 
garantir o uso correto dos recursos públicos.  

 
O caso analisado no TC-041179/026/13 ilustra algumas dificuldades nesse sentido. 

 
 

TC–041179/026/13 
 

Recorrente(s): Prefeitura Municipal de Osasco.  
Assunto: Prestação de contas de repasses concedidos pela Prefeitura Municipal de Osasco à 
APM da EMEI Ignês Collino, no valor de R$24.880,00, exercício de 2012.  
Responsável(is): Antonio Jorge Pereira Lapas (Prefeito à época).  
Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra sentença publicada no D.O.E. de 
23-05-15, que julgou irregular a prestação de contas no valor de R$537,07, nos termos do 
artigo 33, inciso III, c.c. artigo 36, parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº 709/93 e 
condenou a responsável pela APM da EMEI Ignês Collino à devolução do valor indevidamente 
utilizado aos cofres públicos e a mesma, entidade beneficiária, a não receber novos repasses 
até a regularização da pendência demonstrada, nos termos do artigo 103, do mesmo diploma 
legal.  
Advogado(s): Marcelo de Oliveira F. Figueiredo Santos (OAB/SP nº 69.842), Beatriz Neme 
Ansarah (OAB/SP nº 242.274), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013) e 
outros.  
Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Lima.  
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Fiscalização atual: GDF-1 - DSF-II.  
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. Repasses ao terceiro setor. Prestação de contas. Valor de 
baixa monta. APM. Associações de Pais e Mestres. 
Não restando evidenciados indícios de fraude, malversação de recursos ou prejuízos aos cofres 
públicos, esses aspectos podem ser considerados para remeter o quesito relativo ao valor de 
baixa monta impugnado ao campo das recomendações, com precedentes deste Tribunal, 
como: TC-12768/026/08, TC-485/016/11, TC-203/011/12. Nos termos do Decreto Estadual n.º 
12.983/78, as Associações de Pais e Mestres se constituem em instituições auxiliares das 
respectivas unidades escolares a que estão vinculadas, criadas com finalidade de colaborarem 
no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-
escola comunidade, aspecto corroborado pelo artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Precedente desta Corte: TC-1773/010/10. Recurso conhecido e provido, 
para julgamento de regularidade da prestação de contas, com recomendações e afastamento 
das penalidades declaradas na decisão originária. V.U.  
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-041179/026/13.  
Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme Notas Taquigráficas, 
juntados aos autos, a E. Segunda Câmara, em sessão de 13 de novembro de 2018, pelo Voto 
dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente e Relator, Dimas Ramalho, e do Auditor 
Substituto de Conselheiro Josué Romero, julgou pelo conhecimento e provimento do recurso 
ordinário, para o fim de reforma da decisão originária e julgamento de regularidade da 
prestação de contas, com afastamento das penalidades declaradas. Recomendando à 
Prefeitura de Osasco e à entidade beneficiária, para que atentem com maior rigor aos ditames 
legais que revestem os repasses de terceiro setor, mormente quanto à sua contabilização e 
identificação orçamentária de todas as quantias repassadas e efetivamente aplicadas.  
Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Thiago Pinheiro Lima. 
 
 
 

4. Aplicação do mínimo constitucional 

 
A promoção da educação exige o pleno uso dos recursos disponíveis. Inegavelmente, 

se a má alocação é um problema, a não aplicação de recursos existentes em um cenário de 
tanta necessidade de investimento é ainda mais grave. Felizmente, situações como essa, em 
que os limites constitucionais não são observados, estão se tornando cada vez mais raras.  

 
Mas, quando ocorrem, esses casos são tratados com rigor pelo Tribunal de Contas, 

como mostra a decisão TC-001777/026/13 das contas municipais de Guarulhos.  
 
Na oportunidade, verificou-se que “a Prefeitura de Guarulhos seguidamente não vem 

atendendo às normas constitucionais e legais de regência sobre a aplicação dos recursos 
alocados ao segmento, constituídos daqueles provenientes das receitas de impostos e dos 
recursos advindos do FUNDEB, tanto quanto aos cálculos, como em relação à natureza das 
despesas”.   

 
Sobre a gravidade da situação, o Ministério Público de Contas já havia afirmou essa 

linha de entendimento em seu pronunciamento, salientando que: “adotamos um enfoque 
destacado no gasto na educação, porque requer um tratamento sistemático, sobretudo diante 
da repetição da falha na despesa mínima preconizada na Constituição Republicana de 1988, ao 
longo dos exercícios pretéritos. Tal fato exige uma reflexão mais detida sobre a reincidência no 
não gasto mínimo no ensino e as nefastas consequências advindas da prática recalcitrante de 
computar na educação gastos repetidamente glosados pela Fiscalização e irremediavelmente 
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refutados pelos expertos da área técnica deste Tribunal. Nessa senda, o parecer ministerial 
anterior, na busca da efetividade para as más práticas reiteradas pela administração 
municipal, entendeu indispensável o acionamento do sistema normativo e tutelar do direito 
fundamento ao ensino público de qualidade, face à sistemática desobediência da Prefeitura 
quanto às orientações e instruções desta Corte”.  

 
Nesse contexto, decidiu-se pela aplicação da multa máxima ao Chefe do Executivo. 

 
 

TC-001777/026/13 
 

Prefeitura Municipal: Guarulhos.  
Exercício: 2013.  
Prefeito: Sebastião Alves de Almeida.  
Períodos: (01-01-13 a 17-01-13), (26-01-13 a 15-05-13) e (20-05-13 a 31-12-13).  
Substitutos Legal: Vice-Prefeito – Carlos Chnaiderman.  
Períodos: (18-01-13 a 25-01-13) e (16-05-13 a 19-05-13).  
Advogados: Edma dos Santos Silva, Alberto Barbella Saba, Ricardo Cretella Lisboa e outros.  
Acompanham: TC-001777/126/13 e Expediente(s): TC-004331/026/14, TC-006772/026/14, TC-
012493/026/14, TC-014488/026/15, TC-021255/026/14, TC-027031/026/14, TC-
031167/026/13 e TC-031169/026/13.  
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto.  
Fiscalizada por: GDF-8 - DSF-I.  
Fiscalização atual: GDF-8 - DSF-I.Cabeçalho 
 

 ITENS  RESULTADOS  

Ensino  21,77%  

FUNDEB  97,50%  

Magistério  74,93%  

Pessoal  43,70%  

Saúde  25,23%  

Transferências ao Legislativo  4,50%  

Execução Orçamentária  Déficit de 5,76% - R$ 164.610.145,57  

Resultado Financeiro – negativo  R$ 128.131.349,15  

Remuneração dos Agentes Políticos  Regular  

Ordem Cronológica de Pagamentos  Relevada  

Precatórios  Irregular  

Encargos Sociais  Regular  

 
 Vistos, relatados e discutidos os autos.  
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 1º de 
dezembro de 2015, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Dimas Ramalho, 
Presidente e Edgard Camargo Rodrigues, na conformidade das correspondentes notas 
taquigráficas, emitir parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
relativas ao exercício de 2013, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal, 
aplicando-se ao Prefeito do Município, Senhor Sebastião Alves de Almeida, considerando-se o 
preceituado no artigo 2º, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 709/93, a multa estabelecida no 
artigo 104, incisos II e VI, da mesma Lei Orgânica, no equivalente a 2.000 (duas mil) UFESPs, 
grau máximo que aqui especialmente se justifica pela comprovada violação reiterada a 
preceitos constitucionais de mais alta relevância, que deverá ser recolhida ao Fundo Especial 
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de Despesa do Tribunal de Contas do Estado, nas agências do Banco do Brasil, na forma da Lei 
nº 11.077, de 20 de março de 2002.  
Decorrido o prazo recursal e ausente prova junto a este Tribunal do recolhimento efetuado, no 
prazo constante da notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93, o 
Cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias ao encaminhamento do débito 
para inscrição na dívida ativa, visando posterior cobrança judicial.  
Por derradeiro, recomenda à Administração o que segue: atente que a margem orçamentária 
para abertura de créditos suplementares deve ser moderada, com vistas ao adequado 
planejamento orçamentário, pressuposto para a responsabilidade da gestão fiscal; observe 
para tanto as diretrizes traçadas no Comunicado SDG nº 29/10 e aos termos da Emenda 
Constitucional nº 85/15; aprimore a qualidade dos serviços prestados na área da saúde; dê fiel 
cumprimento à ordem cronológica de pagamentos; recolha pontualmente os encargos sociais, 
a fim de coibir a incidência de juros e multas por atraso nos pagamentos; cumpra o disposto na 
Lei Federal nº 8.429/92, quanto à entrega da declaração de bens dos Agentes Políticos; 
obedeça, com rigor, aos mandamentos contidos na Lei Federal nº 8.666/93, nas futuras 
licitações e contratos levados a efeito; providencie a renegociação de contratos com as 
empresas beneficiadas pelas isenções tributárias decorrentes da Lei Federal nº 12.546/11, 
conforme o Comunicado SDG nº 44/13; não repita as falhas apuradas nos itens Bens 
Patrimoniais, Royalties, Livros e Registros, Almoxarifado, Encargos Sociais e aquelas 
operacionais verificadas na área da Saúde; atente aos termos do Comunicado SDG nº 32/15, 
quanto ao item Pessoal; guarde consonância entre as informações da origem e aquelas 
prestadas ao Sistema Audesp, em observância aos princípios da transparência e da 
evidenciação contábil; e dê atendimento às Instruções nº 02/08, no que concerne ao envio de 
documentos a esta Corte.  
Determina, por fim, a formação de autos apartados, para tratar de matéria relativa ao exame 
das despesas noticiadas no item B.5.3 do relatório da Fiscalização (fls.87/88), tendo em vista 
não restar evidenciado o indispensável interesse público envolvido.  
Decide, ainda, pela remessa imediata dos documentos indicados às fls. 38/138, 394/418, 
419/432, 433/460 e 462/466 ao d. Ministério Público Estadual e também, ofício ao Ministério 
da Fazenda, com cópia do voto, diante do descumprimento do artigo 4º da Resolução nº 40 do 
Senado Federal.  
Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público de Contas Élida Graziane Pinto.  
 

 

5. Alocação dos recursos com educação 

 
Em alguns casos, os valores são utilizados, mas de maneira inadequada.  
 
Na cidade de Garça, por exemplo, “apesar do cumprimento dos índices, foram 

observadas impropriedades na fiscalização de natureza operacional. Em especial, foi 
constatada a necessidade de introdução de melhorias nas condições de funcionamento das 
unidades dos anos iniciais do Ensino Fundamental, seja pela ausência/insuficiência de recursos 
pedagógicos ou pela inadequação das instalações físicas disponíveis, essenciais ao pleno 
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Outra questão sensível refere-se ao 
elevado déficit de vagas nas escolas municipais”.  

 
No julgamento, recomendações expressas para o enfrentamento de tais questões 

foram determinadas. 
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TC-004292/989/16 – Contas Anuais. 
 

Prefeitura Municipal: Garça.  
Exercício: 2016.  
Assunto: Prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial de 
Município.  
Prefeito: José Alcides Faneco.  
Advogados: Fabrício Tamura (OAB/SP nº 227.571), Daniel Mesquita de Araújo (OAB/SP nº 
313.948), Hélio da Silva Rodrigues (OAB/SP nº 340.228) e Sandoval Aparecido Simas (OAB/SP 
nº 144.708).  
Procurador do Ministério Público de Contas: José Mendes Neto.  
Fiscalização atual: UR-4 - DSF-II.  
Ementa: Contas de Prefeitura Municipal. Parecer Favorável. Cumprimento dos principais 
índices legais e constitucionais. Ano Eleitoral. Empenhos a partir de 7 de julho relevados em 
razão de valor irrisório e ausência de caracterização de condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Vedação da Lei nº 
4.320/64 abrangida pelo artigo 42 da LRF.  
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo, Relator, e dos 
Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente, e Dimas Ramalho, a E. 2ª Câmara, em sessão 
de 23 de outubro de 2018, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da 
Prefeitura Municipal de Garça, exercício de 2016, exceção feita aos atos porventura pendentes 
de apreciação por este Tribunal. Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes 
resultados contábeis: Aplicação no Ensino: 26,67%; Recursos do FUNDEB aplicados no 
exercício: 100,00%; Aplicação na valorização do Magistério: 92,91%; Despesas com Pessoal e 
Reflexos: 40,68%; Aplicação na Saúde: 22,04%; Transferências ao Legislativo: 1,86%; Execução 
orçamentária: superávit 9,87%. 

 
 
 
Situação igualmente preocupante foi encontrada em Paulínia, conforme o TC-

002021/026/13, referente às contas municipais de 2013.  
 
Isso porque, “embora o Município de Paulínia desfrute de um alto volume de receitas 

em relação à maioria dos Municípios brasileiros, apresentando até 2011 o 5º maior PIB per 
capita do Estado de São Paulo, sendo o 27º maior do Brasil, as condições constatadas no setor 
educacional não mostram uma realidade animadora. Os registros no laudo de fiscalização 
revelam precariedade da estrutura física de várias escolas municipais, que não oferecem 
condições adequadas de aprendizagem aos alunos da rede municipal. Numa amostra de 8 
(oito) visitas realizadas pela equipe de fiscalização em escolas municipais, detectou-se uma 
série de precariedades não só na infraestrutura, mas, também, de pessoal. Some-se ainda, 
outras imperfeições contatadas como filtro de água vencido, pratica de esportes em área 
inapropriada, muro da escola cedido, corredores com buracos no chão. Diversas outras falhas 
foram anotadas. A realização de despesa com a mera finalidade de atingir a aplicação mínima 
de 25% no ensino, sem se preocupar com a qualidade das políticas públicas voltadas à 
qualidade da educação traz grande prejuízo à população local. Um município com o porte e a 
receita de Paulínia, com uma aplicação de 27% nesse setor, valor superior a R$267 milhões, 
deveria apresentar uma educação de excelência para uma população de cerca de 100.000 
habitantes. Todas essas ocorrências dão conta que as políticas públicas e os dispêndios 
voltados à educação, uma das áreas de maior importância, foram ineficientes”.  
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TC-002021/026/13 
 

Prefeitura Municipal: Paulínia.  
Exercício: 2013.  
Prefeito: Edson Moura Júnior.  
Advogados: Arthur Augusto Campos Freire, Ivan Barbosa Rigolin e outros.  
Acompanha: TC-002021/126/13.  
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto. 
 

 EFETIVADO  ESTABELECIDO  

APLICAÇÃO NO ENSINO  27,16%  Mínimo = 25%  

DESPESAS COM 
PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO  

96,91%  Mínimo = 60%  

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDEB  

100,00%  100%  

SAÚDE  16,92%  Mínimo = 15%  

DESPESAS COM PESSOAL  39,82%  Máximo = 54%  

 
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 08 de 
dezembro de 2015, pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente e Relator, Edgard 
Camargo Rodrigues e Renato Martins Costa, na conformidade do voto do Relator e das 
correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas 
anuais, atinentes ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de Paulínia, ressalvando os atos 
pendentes de apreciação por este Tribunal, com determinações à Fiscalização.  
À margem do Parecer, determinou a expedição de ofício à Origem, com as recomendações 
constantes no voto do Relator.  
Determinou, também a formação de autos próprios distintos e de autos apartados para análise 
das matérias especificadas no voto do Relator.  
Determinou, ainda, seja dado conhecimento aos Conselheiros Relatores dos processos TC-
001389/003/07, TC 000147/003/14, TC- 001729/003/11, TC -000353/003/11 e TC-
000867/003/09, sobre os conteúdos especificados no referido voto.  
Determinou, por fim, seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, transmitindo-
lhe as informações mencionadas no voto do Relator, devendo acompanhar o ofício de cópias 
de fls. 49, 172/193, 201/238, 375/385 e 392/398 dos autos, bem como do relatório e voto.  
Presente o Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Antonio Baldo. 
 

 
 
Caso de semelhante necessidade de maior eficiência no ensino foi observado no 

município de Batatais, em 2015, conforme o TC-2492/026/15. Nele, “a fiscali ação revelou a 
necessidade de melhorias no Ciclo I do ensino fundamental, seja na qualidade das instalações 
físicas ofertadas, como no aperfeiçoamento profissional do corpo docente. Com efeito, no 
município foi observada uma excessiva rotatividade de docentes, além de uma jornada de 
trabalho extraclasse inferior ao parâmetro legal estabelecido. No caso da infraestrutura, 
observou-se a ausência de laboratório de ciências e quadra poliesportiva para prática de 
educação física, tampouco auto de vistoria do corpo de bombeiros.  

 
Também foi constatada a necessidade da adoção de medidas para equacionar a 

demanda por creches no município, tendo em vista o déficit de vagas a 141 crianças ao final do 
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exercício, além da correção das falhas apuradas em unidades escolares visitadas, conferindo 
especial cuidado à manutenção da estrutura física dos prédios e da cozinha piloto, como 
também, ao controle de frequência do corpo docente”.  

 
 

TC-2492/026/15 
Prefeitura Municipal: Batatais.  
Exercício: 2015.  
Prefeito(s): Eduardo Augusto Silva de Oliveira  
Período(s): (01-01-15 a 21-01-15) e (21-02-15 a 31-12-15).  
Substituto(s) Legal(is): Vice-Prefeito – José Paulo Fernandes.  
Período(s): (22-01-15 a 20-02-15).  
Advogado(s): Fabiana Medeiros de Melo Okano (OAB/SP nº 260.739), Patrícia Gutkoski 
(OAB/SP nº 335249), Marcelo de Araújo Generoso (OAB/SP nº 307753) e outros.  
Acompanha(m): TC-2492/126/15 e Expediente(s): TC- 427/006/16, TC-5272/026/16, TC-
9500/026/16, TC- 16533/026/16, TC-26359/026/15 e TC-30324/026/15.  
Procurador(es) de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.  
Sustentação oral proferida em sessão de 07-11-17.  
EMENTA: MUNICÍPIO: BATATAIS. CONTAS DO EXERCÍCIO: 2015. Execução Orçamentária: 
Déficit de R$ 5.325.704,88; Resultado Financeiro: Déficit de R$ 1.282.849,37; Investimentos: 
R$ 10.211.110,47; Gastos com Pessoal: 56,81% da receita corrente líquida (relevado); Encargos 
Sociais: Parcelamento de valores exigíveis (FGTS) no próprio exercício; Aplicação no Ensino: 
26,48% da receita de arrecadação e transferência de impostos; Despesas com FUNDEB: 100%; 
Investimento no Magistério: 72,03%; Aplicação na Saúde: 34,83% e Transferência Financeira 
ao Legislativo: 4,50% da receita tributária ampliada do exercício anterior. PARECER 
FAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura, com recomendações.  
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
A E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 21 de 
novembro de 2017, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, bem como, 
do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, Presidente em exercício, e do Auditor Substituto 
de Conselheiro Josué Romero, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, 
emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Batatais, exercício 
de 2015, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal, com 
recomendações ao Executivo Municipal, à margem do Parecer e por ofício, consignadas no 
voto, juntado aos autos.  
Determinou, outrossim, após o trânsito em julgado, em atendimento à solicitação do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, no bojo do Expediente TC- 30324/026/15, seja a 
autoridade subscritora oficiada, encaminhando-lhe cópia da decisão, devendo, igualmente, no 
que tange aos Expedientes TC-26359/026/15, TC- 427/006/16, TC-5272/026/16, TC-
9500/026/16 e TC- 16533/026/16, as demais autoridades e interessados tomar ciência, por 
ofício, do que foi determinado, no âmbito da decisão.  
Determinou, ainda, à Unidade Regional competente que efetue a instrução, em processo 
específico, da contratação de show artístico para 41ª Festa do Leite de Batatais realizada em 
decorrência da Inexigibilidade nº 10/15, devendo o Expediente TC-9500/026/16 ser 
digitalizado e referenciado nos autos próprios a serem formalizados pela fiscalização.  
Determinou, também, a abertura de autos apartados para melhor avaliação da matéria 
indicada no item D.3.1.2 do laudo de inspeção.  
Por fim, determinou à fiscalização competente que verifique o cumprimento das correções 
anunciadas e a observância das recomendações consignadas no âmbito do parecer.  
Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados, no Cartório da 
Conselheira Relatora, observadas as cautelas legais.  
Presente a Dra. Élida Graziane Pinto, DD. Representante do Ministério Público de Contas. 
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Outro exemplo de uso ineficiente dos recursos ocorreu em Tupã. “Constatou-se que 

as condições das instalações prediais variam muito entre as escolas, existindo desde escolas 
novas até prédios antigos que requerem reformas principalmente nos banheiros e telhados que 
apresentam infiltrações.  

 
Com efeito, diversas escolas apresentaram falta de Sala de Leitura/Biblioteca e as que 

possuem não tinha um responsável fixo. Também se notaram falta de laboratórios de 
informática, laboratório de ciências, sala de vídeo na maioria das escolas visitadas e de 
computadores. 

 
Outra situação encontrada foi o déficit de vagas em creche (até 3 anos e 11 meses), 

que era de 431 crianças, correspondendo a 52,69% das vagas disponíveis no Ensino Infantil que 
em 2016 foi de 818 matrículas.”  

 
 
Esses e outros apontamentos foram levantados, tendo o TCESP recomendado sua 

imediata correção. 
 

TC-4371/989/16 
 

Prefeitura Municipal: Tupã.  
Exercício: 2016.  
Prefeito(s): Manoel Ferreira de Souza Gaspar.  
Advogado(s): Fábio Evandro Porcelli (OAB/SP nº 138.243), Luis Otávio dos Santos (OAB/SP nº 
175.342), Marco Aurélio Toscano da Silva (OAB/SP nº 151.889), Rafael Delgado Chiaradia 
(OAB/SP nº 199.092), Livia Vital Bueno (OAB/SP nº 289.194) e outros.  
Procurador(es) de Contas: Leticia Formoso Delsin Matuck Feres.  
EMENTA: MUNICÍPIO: TUPÃ. CONTAS DO EXERCÍCIO: 2016. Aplicação total no ensino: 25,44%. 
Investimento no magistério – verba do FUNDEB: 64,68%. Total de despesas com FUNDEB: 
100%; Investimento total na saúde: 28,74%; Transferências à Câmara: 5,11%; Gastos com 
pessoal: 52,66%; Resultado da execução orçamentária: Superávit 5,61%; e Resultado 
financeiro: Positivo. PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA, COM 
RECOMENDAÇÕES.  
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
A E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 22 de maio 
de 2018, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em exercício e 
Relatora, bem como, do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, e da Auditora Substituta de 
Conselheiro Silvia Monteiro, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu 
parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Tupã, exercício de 2016, 
exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal, com determinação à 
Fiscalização.  
Determinou, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com as 
recomendações constantes do voto, juntado aos autos.  
Determinou, ainda, a abertura de autos próprios na conformidade do determinado no item IV 
do mencionado voto. 
Os processos dependentes deverão ser mantidos em arquivo (eTC-3775.989.17.1, eTC-
6135.989.17.6, eTC- 6136.989.17.5, eTC-6137.989.17.4, eTC-6146.989.17.3, e eTC-
6497.989.17.8).  
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E, de modo geral, determinou ainda à inspeção da E. Corte, que se certifique das correções 
anunciadas e das situações determinadas / recomendadas nesta decisão.  
Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, o 
relatório e voto, bem como, os demais documentos que compõem os autos poderão ser 
consultados, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e- TCESP, 
na página www.tce.sp.gov.br.  
Presente o Dr. Thiago Pinheiro Lima, DD. Representante do Ministério Público de Contas. 
 
 
 

Já parecer referente ao Município de Mococa identificou o seguinte: “(...) foi 
realizada fiscalização de natureza operacional na rede pública municipal de ensino, que 
contemplou as seis unidades escolares dedicadas ao Ciclo I da Educação Básica e que teve por 
escopo os aspectos de valorização do corpo docente e a disponibilização de instalações e 
recursos pedagógicos essenciais ao pleno desenvolvimento das atividades de ensino e 
aprendizado.  

 
Assim, em que pese o atingimento do mínimo constitucional de aplicação na 

educação, a fiscalização detectou uma série de desconformidades que impactam 
negativamente no bom desempenho do setor. Relativamente à valorização do magistério, os 
desacertos mais relevantes se referem: (i) à necessidade de maior integração e envolvimento 
dos docentes nas reuniões destinadas ao trabalho pedagógico coletivo; (ii) aos altos índices de 
rotatividade de docentes, coordenadores pedagógicos e diretores, situação que compromete a 
efetivação de programas pedagógicos de médio e longo prazos; (iii) à insuficiência de carga 
horária destinada à jornada extraclasse; e (iv) aos reiterados afastamentos de professores por 
licença-saúde, a denotar inadequadas condições de trabalho. Já que no tange às instalações 
escolares, destacaram as seguintes falhas: (i) inexistência de instalações essenciais ao ensino, 
como laboratórios de ciências e quadra esportivas; (ii) excesso de alunos por turma em 28,12% 
das salas de aula inspecionadas; e (iii) precariedade e deterioração das escolas visitadas, em 
situações que, inclusive, colocam em risco a integridade física de alunos e professores. Todos os 
desacertos apontados tomaram por referência os padrões e exigências estabelecidos pela 
legislação federal e pelo Parecer nº 18/2012 elaborado pelo Conselho Nacional de Educação e 
pela Câmara de Educação Básica, aplicáveis a todo o território nacional. 

 
Essas falhas convergem para o oferecimento de um serviço de ensino público em 

qualidade inferior àquela demandada pela sociedade, refletindo-se, por exemplo, nas taxas 
apuradas de reprovação e abandono escolar, mais altas na rede municipal do que na rede 
gerida pelo estado na mesma localidade.” 
 
 

TC-2564/026/15 
 

Prefeitura Municipal: Mococa.  
Exercício: 2015.  
Prefeito(s): Maria Edna Gomes Maziero.  
Acompanha(m): TC-2564/126/15 e Expediente(s): TC- 2205/026/16, TC-15526/026/16, TC-
38753/026/15.  
Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano Fontes.  
EMENTA: MUNICÍPIO: MOCOCA. CONTAS DO EXERCÍCIO: 2015. Aplicação total no ensino: 
32,36%; Investimento no magistério: 99,51%; Total de despesas com FUNDEB: 100%; Despesas 
com Saúde: 27,90%; Transferências à Câmara: 2,20%; Gastos com pessoal: 52,42%; Encargos 
sociais: Recolhimentos parciais (INSS e FGTS); Precatórios: Pagamento parcial dos requisitórios 
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de baixa monta; Resultado da execução orçamentária: Déficit de 5,91% - (R$ 8.738.526,91) e 
Resultado financeiro: Negativo em R$ 18.160.082,27. PARECER DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO 
DAS CONTAS DA PREFEITURA, COM RECOMENDAÇÕES.  
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
A E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 09 de maio 
de 2017, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, bem como, dos 
Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Edgard Camargo Rodrigues, na 
conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer desfavorável à 
aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Mococa, exercício de 2015, excetuando os 
atos porventura pendentes de julgamento neste Tribunal.  
Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal 
com as recomendações constantes do mencionado voto.  
Determinou, ainda, a abertura de autos apartados para tratar das despesas com horas extras 
(item D.3.1.2, fl.158 dos autos).  
Quanto aos Expedientes que acompanham as presentes contas, determinou o cumprimento 
das providências relacionadas no item V do voto. Quanto aos Expedientes que acompanham as 
presentes contas, determinou o cumprimento das providências relacionadas no item V do 
voto.  
Quanto aos Expedientes que acompanham as presentes contas, determinou o cumprimento 
das providências relacionadas no item V do voto.  
A Fiscalização competente deverá certificar-se da efetiva adoção das recomendações 
expedidas.  
Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados, no Cartório da 
Conselheira Relatora, observadas as cautelas legais.  
Presente o Dr. Rafael Neubern Demarchi Costa, DD. Representante do Ministério Público de 
Contas. 

 
 
Apesar da emissão de parecer favorável, outra recomendação referente à qualidade 

do gasto público em ensino pode ser notada no seguinte excerto, referente à análise das 
contas de Monte Alto:  

 
“  ensino municipal de Monte Alto mereceu no exercício 2016, aplicação do valor 

equivalente a 28,65% da receita resultante de impostos (artigo 212 da CF4) e 85,46% dos 
recursos do FUNDEB, de acordo, portanto, com o disposto no artigo 60, inciso XII do ADCT.  

 
Todavia, a despeito da boa nota alcançada, a análise dos paradigmas utilizados na 

concepção do i- EDUC - Índice Municipal de Educação - denota a necessidade de se incrementar 
a qualidade do ensino por meio da realização de reparos estruturais nas unidades abrigadas 
por prédios antigos, disponibilizando-se espaços físicos superiores a 1,875 m2 por aluno e 
turmas compostas por menos de 24 discentes. 

Ainda, recomendada a entrega, em tempo, dos kits escolares, bem assim oferecidos 
aos interessados (professores e alunos) recursos pedagógicos, equipamentos de áudio, vídeo e 
de processamento de dados recomendados pelo Conselho Nacional de Educação com vistas a 
incrementar a qualidade da educação no município”. 

 
TC-004363/989/16 

 
Prefeitura Municipal: Monte Alto.  
Exercício: 2016.  
Prefeito: Silvia Aparecida Meira.  
Advogado: Amauri Izildo Gambarato (OAB/SP nº 208.986). 
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 APLICAÇÃO NO ENSINO  28,65%  

DESPESAS COM FUNDEB  100,00%  

MAGISTÉRIO – FUNDEB  85,46%  

DESPESAS COM PESSOAL  51,06%  

APLICAÇÃO NA SAÚDE  23,26%  

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO  0,25%  

 
  
A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada 
em 13 de março de 2018, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e 
Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, nos termos do artigo 2º, inciso 
II da Lei Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso II do Regimento Interno, decidiu emitir 
parecer favorável à aprovação das contas do PREFEITO DE MONTE ALTO, relativas ao exercício 
de 2.016, com recomendações à Municipalidade.  
O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, 
independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator. 

 

 

 
Por fim, em igual sentido seguiu o parecer das contas do Município de Caçapava: 
 
“No tocante à municipalidade de Caçapava, exercício 2016, verificou-se a aplicação 

no ensino do equivalente a 25,08% da receita resultante de impostos (artigo 212 da CF) e 
70,71% dos recursos do FUNDEB foram destinados à valorização do magistério, de acordo, 
portanto, com o disposto no artigo 60, inciso XII, do ADCT. 

 
Há de salientar que a correta aplicação dos recursos destinados ao ensino reflete-se 

no índice i-  UC do I GM atribuído ao Município, “B -  fetiva”. 
 
 Não obstante, apesar dos bons indicadores, cabe ainda aprimoramento, 

principalmente quanto à necessidade de reparos em vinte e cinco unidades escolares e à 
ausência de: pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de 
creches, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental em 2016; fornecimento de kit escolar, 
material didático e uniforme aos alunos da rede municipal; laboratório de informática com 
computadores para os alunos, em todas as escolas; e programa de inibição ao absenteísmo de 
professores em sala de aula.” 

 
 

TC-004277/989/16 
 

Prefeitura Municipal: Caçapava  
Exercício: 2016  
Prefeito: Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira  
Advogados: Francisco Antonio Miranda Rodrigues (OAB/SP nº 113.591), Marcelo Palavéri 
(OAB/SP nº 114.164), Flavia Maria Palavéri (OAB/SP nº 137.889), Adriana Albertino Rodrigues 
(OAB/SP nº 194.899), Ana Maria Roncaglia Iwasaki (OAB/SP nº 200.017), Marcelo Miranda 
Araújo (OAB/SP nº 209.763), Natacha Antonieta Bonvini Medeiros (OAB/SP nº 302.678), 
Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP nº 376.248) e outros  
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 APLICAÇÃO NO ENSINO  25,08%  

DESPESAS COM FUNDEB  96,88%  

MAGISTÉRIO – FUNDEB  70,61%  

DESPESAS COM PESSOAL  52,76%  

APLICAÇÃO NA SAÚDE  33,40%  

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO  0,11%  

 
A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada 
em 17 de abril de 2018, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e 
Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, nos termos do artigo 2º, inciso 
II da Lei Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso II do Regimento Interno, decidiu pela 
emissão de parecer favorável à aprovação das contas do PREFEITO DE CAÇAPAVA, relativas ao 
exercício de 2016, com recomendações e severas advertências à Municipalidade.  
Por derradeiro, determinou a abertura de autos próprios para análise do aparente abandono 
das obras referentes à construção da creche municipal e à reforma do ginásio de esportes.  
Por se tratar de processo eletrônico, o direito de consulta aos autos, bem como de 
peticionamento, contestação, envio de procurações, etc., poderá ser exercido por meio de 
regular cadastramento no Sistema e.TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na 
conformidade da Resolução nº 01/2011. 
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