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AGENDA DO
ENCONTRO

20 de fevereiro
de 2019

Retomada

Experiências de acompanhamento das aprendizagens

Aprendizados e aplicações da Matriz de Competência

Café

Detalhamento do percurso formativo

Almoço

Mobilização social em prol da Educação

08:30

08:40

09:20

10:40

11:00

12:00

13:30

Fechamento do evento

Apresentação do documentário PVE

14:45

15:00

Café de encerramento15:45



RETOMADA DO EVENTO

Anna Christina Nascimento
Coordenadora de Capital Humano do Instituto Votorantim



Os aprendizados
do PVE em 2018

Luciana Franceschini

Coordenadora pedagógica do PVE CENPEC

EXPERIÊNCIAS DE 
ACOMPANHAMENTO DAS 

APRENDIZAGENS



O que aprendemos com o processo de 
acompanhamento das aprendizagens 

realizado com apoio do PVE?

Técnica formadora da 
Secretária Municipal de 
Educação de Aracruz/ES

Jenilza Morellato Daiana Zitkoski

Técnica formadora da 
Secretária Municipal de 
Educação de Ibirama/SC

EXPERIÊNCIAS DE 
ACOMPANHAMENTO DAS 

APRENDIZAGENS



APRENDIZADOS E APLICAÇÕES DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Roberta Panico
Diretora de desenvolvimento do CEDAC

Anna Christina Nascimento
Coordenadora de Capital Humano do Instituto Votorantim



APRENDIZADOS E APLICAÇÕES DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Anna Christina Nascimento
Coordenadora de Capital Humano do Instituto Votorantim



É o coração da metodologia do programa

Compreende aspectos essenciais do fazer da gestão educacional, 
escolar e da mobilização

Nos permite entender o onde estamos, como estamos evoluindo e 
como podemos melhorar

Compreende um processo importante de auto-avaliação, avaliação 
180°, e reflexão com a equipe formadora

A importância da matriz de competências



3.120 respondentes, divididos em: 

o Secretários (as) e Técnicos (as) da secretaria 
o Coordenadores (as) e Diretores(as) 
o Sociedade Civil 
o Mobilizadores da empresa 

Coleta de informações  e 
tabulação de 
questionários

Conselho Analítico e 
validação de 
resultados

Etapas do processo de aferição de resultados

Divulgação 

• Auditoria externa 
acompanhando o 
processo  de coleta 
(por amostragem)

• Registro dos 
questionários e 
conferência da coleta 

• Análise dos dados apurados
• Avaliação do estágio inicial e final 
• Verificação das distorções entre os 

respondentes 
• Análise de desvio padrão 
• Validação dos dados finais
• Deliberação sobre casos divergentes 

• Divulgação de 
resultados para 
empresas e 
municípios 

Até 12 de dezembro Até 20 de dezembro
Janeiro e 
Fevereiro

104 municípios participantes 

5.500 questionários aplicados 

1º ciclo

• Análise e 
validação dos 
status iniciais 
dos municípios 
para 2019

Validação 
municipal 

Aplicação da matriz de competências no PVE em 2018



Validação do Conselho Analítico

Analisados dados de 104 municípios.

Validados resultados de 95 municípios 
 91% do total de municípios.

Revisão e validação de resultados

Em 9 municípios será necessário 
revisar o resultado de uma ou 
mais frentes.

72% dos municípios 
alcançando meta

Aferição de resultados da matriz de competências do PVE 2018



Resultados da matriz de competências no PVE em 2018
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Frágil Em consolidação Consolidado Robusto



O desenvolvimento das competências se torna mais desafiador a 
medida em que os municípios se tornam mais robustos.

Devemos respaldar nossas percepções em evidências.

O processo de aprendizado nos torna mais rigorosos.

Avaliação deve ser vista como processo formativo e reflexivo.

Baixo número e grandes mudanças no grupo de respondentes 
impacta a validade e confiabilidade dos dados: importante 
garantir a participação de todos.

É importante ampliar a reflexão sobre os avanços durante o processo formativo:

Acompanhamento da evolução nas competências deve ser contínuo.

Reflexões iniciais sobre os resultados da matriz de competências



APRENDIZADOS E APLICAÇÕES DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Roberta Panico
Diretora de desenvolvimento do CEDAC



COMPETÊNCIA

Competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

BNCC



O que é?

Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade



O que é?

Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade

para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas

Para 
quê?



O que é?

Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade

para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas

eficazmente

De que 
forma?

Para 
quê?



Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade

para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas

eficazmente

em um contexto,

Onde?
De que 
forma?

Para 
quê?

O que é?



Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade

para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas

eficazmente

em um contexto,

mobilizando atitudes, habilidades e conhecimentos

Por meio 
de quê?

Onde?
De que 
forma?

Para 
quê?

O que é?



Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é a capacidade / habilidade

para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas

eficazmente

em um contexto,

mobilizando atitudes, habilidades e conhecimentos

de forma integrada, ou seja, ao mesmo tempo.

Por meio 
de quê?

Como?Onde?
De que 
forma?

Para 
quê?

O que é?



Por: Arnau e Zabala

COMPETÊNCIA

Competência é capacidade/habilidade 

para realizar tarefas ou atuar frente a 

situações diversas, eficazmente, em 

um contexto, mobilizando atitudes, 

habilidades e conhecimentos.



“RELACIONAR”,

Habilidade significa saber compreender e realizar 
procedimentos  identificados como verbos:

Por: Lino de Macedo

HABILIDADE

“RECONHECER”

“IDENTIFICAR”, “COMPARAR”...



Acompanhamento  
do desenvolvimento 
de competências

Elaboração de plano de formação para cada município, com base 

nos níveis das competências e práticas (resultados da matriz) –

expectativas de aprendizagem por níveis das práticas

Análise por ciclo dos formadores sobre o desenvolvimento do 

grupo, com planejamento de intervenções



APRENDIZADOS E APLICAÇÕES DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

TRABALHOS NAS MESAS

Resultados do ciclo 4 da matriz de competências do PVE 2018

I. Entrega dos resultados

II. Esclarecimentos com formadores

III. Reflexões para o trabalho em 2019



PRÓXIMOS PASSOS

Como se dará a validação do status inicial dos municípios em 

2019

I. Matriz de competências será discutida e status pactuado 
no município com todos os participantes no ciclo 1.

II. Este status deverá ser a base para a tomada de decisão 
sobre o problema educacional a ser trabalhado no município

III. Desenvolvimento das competências será acompanhado 
ao longo do ano

APRENDIZADOS E APLICAÇÕES DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS



CAFÉ
Retorno em 20 minutos



DETALHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO

Gestão
PVE 2019

Camila Fattori

CEDAC



COM A AÇÃO FORMATIVA DO PVE 
QUEREMOS QUE OS PARTICIPANTES 
DAS FRENTES DE GESTÃO...

01.
Aprimorem suas competências profissionais

02.
Consigam impactar positivamente na 

aprendizagem dos estudantes, considerando 

a realidade local



Para isso nossa metodologia... 

01.
Prevê estratégias formativas que priorizem o 

desenvolvimento das competências profissionais.

02.
Favorece a escolha de uma questão local 

(objetivo estratégico) relacionada ao avanço das 

aprendizagens dos alunos, fortalecendo a relação 

entre teoria e prática.



COMO ISSO

SE EFETIVARÁ?



Reflexão sobre as competências 
do grupo (Ciclo 1)01

Reflexão dos grupos sobre resultados da matriz de competências e 

das práticas que as compõem.

Priorização das competências que serão foco da formação em 

2019, considerando aquelas que necessitam de maior apoio e que 

são mais estratégicas.

Exemplo:

Técnicos da Secretaria analisam resultados e 

verificam que as competências que precisam de 

maior investimento são: Formação continuada, 

Gestão de recursos e Parceria e mobilização. 

Analisam também as práticas que as compõem.



Exemplo:

Os índices revelam alunos com pouca 

proficiência adequada em 

Matemática e Leitura. Analisa-se a 

evolução deste indicador e observa-se 

que ele tem evoluído ao longo dos 

anos, mas não suficientemente.

Reflexão sobre o contexto local 
(Ciclo 1)02

Análise dos indicadores educacionais externos, de resultados de avaliações 

internas e de outras informações sobre o contexto local > Discussão sobre 

um problema educacional prioritário.



Identificação das causas para o 
problema educacional (Ciclo 1)03

Análise das possíveis causas para esse problema.

Exemplo:

O grupo de gestores identifica 

como principal causa a 

inadequação do currículo atual.



Identificação de um foco (Ciclo 1)04

A partir da causa identificada, existem várias possibilidades de 

intervenção. É necessário escolher um foco.

O foco ainda é bastante amplo e para sermos mais assertivos, 

vamos buscar uma parte dele em que o Programa possa intervir. 

Esse será o objetivo estratégico.

Exemplo:

Para o foco de Implementação do currículo, o grupo poderia indicar 

alguns objetivos estratégicos, tais como:

• Assegurar condições para a formação dos professores.

• Garantir condições pedagógicas e/ou institucionais: materiais; 

recursos; número de alunos por sala; carreira e salário.

Este grupo opta pela primeira possibilidade, considerando as 

competências priorizadas (Formação continuada, Gestão de recursos e 

Parceria e mobilização) e suas práticas.



Sendo assim no Ciclo 1 é definido o 
percurso formativo

Participantes analisam 

resultados  da matriz de 

competências e 

estabelecem  prioridades

Participantes analisam  

os indicadores e 

contexto educacional

Definem um foco e um objetivo estratégico para 

que o PVE possa apoiar a melhoria da educação 

na rede e que seja favorável ao desenvolvimento 

das competências priorizadas



Definição de um plano de ação (Ciclo 1)05

Grupo define um plano de ação para o objetivo estratégico 
estabelecido. O plano é composto  pelas práticas que precisam ser 
colocadas em jogo para desenvolvimento das competências.



Definição de um plano de ação (Ciclo 1)05

Grupo define um plano de ação para o objetivo estratégico 
estabelecido. O plano é composto  pelas práticas que precisam ser 
colocadas em jogo para desenvolvimento das competências.

PLANEJAR O ORÇAMENTO:
A Secretaria elabora e executa 
planejamento orçamentário 
coerente com as necessidades 
da rede.

FORMAR DIREÇÃO ESCOLAR:
Secretaria realiza a formação 
de diretores e coordenadores 
pedagógicos e assegura na 
estrutura da secretaria técnicos 
responsáveis pela formação.



Desta forma...

PLANO
DE AÇÃO

Os participantes exercitam as práticas que 

compõe as competências de gestão quando...

Estudam com orientação de formadores(as)  

durante as 4 reuniões presenciais anuais

Praticam o que foi estudado, efetivando o 

plano de ação

No último ciclo do ano, os participantes 

compartilham o que aprenderam e verificam 

a evolução – nova aplicação da matriz.



FORMAÇÃO DE GESTÃO

Apresentação do 
Programa para 
os participantes 
de gestão 
educacional e 
escolar |

Aplicação da 
matriz de 
competências 

Início do 
diagnóstico local

PRÉ CICLO
(novos)

Antes de 11/mar

Priorização de 
competências  

Reflexão sobre o 
problema 
educacional

Investigação de 
causas 

Definição de objetivo 
estratégico (comum 
entre GESC e GEDU) 

Elaboração do plano 
de ação

CICLO 1

11/mar a 26/abr

Aprofundamento 
de conceitos, 
procedimentos e 
princípios.

Realização e 
análise das 
práticas colocadas 
em ação pelos 
gestores com 
vistas às 
competências 
priorizadas

CICLO 2

20/mai a 28/jun

Aprofundamento 
de conceitos, 

procedimentos e 
princípios.

Realização e 
análise das 
práticas colocadas 
em ação pelos 
gestores com 
vistas às 
competências 
priorizadas

CICLO 3

12/ago a 20/set

Retomada de 
conceitos, 
procedimentos e 
princípios.

Análise das 
práticas colocadas 
em ação pelos 
gestores com 
vistas às 
competências 
priorizadas.
– Nova aplicação 
da matriz de 
competências

CICLO 4

14/out a 29/nov

O
F

IC
IN

A



PERCURSO FORMATIVO
Mobilização – PVE 2019



Mobilizam agentes que 
constituirão o núcleo da rede 
em prol da educação.

Realizam reuniões para 
aprofundar conhecimento e 
aprimorar atitude pela 
educação, além de  planejar, 
realizar e avaliar as ações para 
mobilizar sociedade.

Participam das ações de 
mobilização a fim de conhecer 
mais sobre educação e ampliar 
sua atitude em prol desta 
causa, além de mobilizarem 
outros indivíduos.

METODOLOGIA - MOBILIZAÇÃO

FOCO DEFINIDO A PARTIR DA PRIORIZAÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS E DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Estratégias e 
recursos específicos 

para cada grupo, 
com reforço das 

ações de 
comunicação



COMPETÊNCIAS



FOCO EM COMPETÊNCIAS 

Uma competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se 

enfrentar uma determinada situação. A competência não é o uso 

estático de regras aprendidas, mas uma capacidade de lançar mão 

dos mais variados recursos, de forma criativa e inovadora, no 

momento e do modo necessário para resolver determinada situação.

As competências são passíveis de serem aprendidas 

e desenvolvidas na ação, não só pelo tempo de 

trabalho, mas pelo estudo e sentido atribuído as 

experiências por meio de uma prática reflexiva, de 

pesquisa, de dedicação, empenho e interesse.



DETALHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO

• Detalhamento do percurso 
formativoTRABALHO

NAS MESAS
• Como adaptar o percurso 
aos contextos dos municípios 

• Esclarecimento de dúvidas



ALMOÇO
Retorno às 13h30



O QUE É A MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL NO PVE?

Fu Kei Lin
Instituto Votorantim



Por que falar de Mobilização Social
no PVE?



RESULTADO
(O que vamos
entregar?)

ATIVIDADES
(O que vamos fazer?)

QUALIFICAR A 
DEMANDA

Formação de uma rede
local pela educação (MOB)

QUALIFICAR A 
OFERTA

Fortalecimento de 
políticas públicas locais 

(GEDU e GESC)

IMPACTO
(Que transformação
queremos gerar?)

Melhoria da qualidade da 
educação no município

TEORIA DA MUDANÇA

Maior participação da comunidade nas 

decisões e ações que têm impacto na aprendizagem 
das crianças e jovens dos municípios

Desenvolvimento profissional e das 
práticas de gestão na secretaria e escolas 
com resultado na aprendizagem das 
crianças e jovens dos municípios.

MOBILIZAÇÃO SOCIALAPOIO À GESTÃO



Desenvolver e Fortalecer 

Redes em Prol 
da Educação

Mobilização Social e Formação de Redes

Pais e responsáveis, líderes comunitários, de associações 
comerciais, organizações sociais, coletivos, jovens (diversidade de 
setores)



Qual é o objetivo da Frente 
de Mobilização no PVE?



Conhecimento
sobre educação

Atitude e 

disposição 
para agir

Estrutura da 

rede social 
pela educação

Vitalidade da 

rede social pela 
educação

Abrangência
da rede social 
pela educação

Conhecimento
geral sobre

a qualidade da 

educação

Disposição

em atuar pela 

educação e 

mobilizar

outros

Atuação coletiva, 

com diversidade
de pessoas e de 

organizações

que trabalham 

conjuntamente

Capacidade de produzir 

resultados
e de gerar impacto com

continuidade das ações 

coletivas

Cobertura

territorial da rede 

e diversidade de 

públicos envolvidos

e impactados

Fortalecer Competências em:

Objetivo: Desenvolvimento de Competências de Mobilização Social



Como funcionará a Frente de 
Mobilização do PVE em 2019?



“Formar” e Mobilizar 
a Rede de Lideranças 
e Jovens

Formador

Equipe de Mobilização PVE:

Mobilizador
da Empresa

Técnico de 
Mobilização
das SMEs

Engajar a População

• Mais Estruturada
• Com Vitalidade
• Abrangente

• Mais conhecimento
• Mais atitude para agir

Mobilização no PVE - 2019



Planejamentos e Organização
4 Ciclos de Encontros 
Presenciais do PVE (Equipe 
Mobilização) com Redes de 
Lideranças e Jovens

ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 ciclo 4

Interciclo 1 Interciclo 2 Interciclo 3

Implementação
de ações pelas Redes, 
Jovens e População

Recursos e 
Ferramentas

Plano
de Ação

Metodologia MOB Social 

do PVE e Mapeamento

Estratégias de Mídias Sociais para 
construir relacionamento

Guia de 
Mobilização

Mobilização no PVE - 2019



Guia de Mobilização 
do PVE



Guia de Mobilização 
do PVE



Guia de Mobilização 
do PVE



Guia de Mobilização 
do PVE



Guia de Mobilização 
do PVE



• Importância do Técnico Mobilizador da Secretaria de 
Educação

• Construção relacionamento com comunidade

• Conexão com desenvolvimento das Políticas Públicas

• Desenvolvimento das Competências 

Convite à Mobilização- 2019



MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
EM PROL DA EDUCAÇÃO

Anna Penido



Como mobilizar 
comunidades pela 

melhoria da 
educação?



O que é mobilizaçao social?



Convocar vontades
Compartilhar sentidos

Atuar em prol de propósitos comuns
Transformar a realidade



Por que mobilizar?



Responsabilidade compartilhada
Desafios complexos
Recursos limitados

Complementaridade
Convergência

Intersetorialidade



Quem mobilizar?



Equipe da Secretaria 
de Educação

Comunidade Escolar

Sociedade Local:

• Poder Público

• Empresas

• Organizações 
sociais

• Indivíduos



Como mobilizar?



Narrativa: razão, 
coração, ação



Comunicação: logo, canais, 
campanhas, eventos



Relacionamento: escuta, 
diálogo, convivência, 

trocas, confiança



Corresponsabilização: 
diagnóstico participativo, 

cocriação de soluções, 
implementação conjunta, 

reconhecimento

Grupos de 
trabalho, 

comitês, fóruns, 
redes,



Atitude: transparência, clareza, 
capilaridade, abertura, empatia, 

interatividade, consistência, 
coerência, consequência, 

intencionalidade, efetividade,
propositividade, coautoria



http://porvir.org/nossaescola



www.fazsentido.org.br



http://porvir.org/



https://escolhatransformar.org.br/



Participação



RODADA DE CONVERSA

Como a mobilização pode 
ser trabalhada no PVE?

Anna Penido
Instituto 
Inspirare

Cristiana Berthoud 
Secretária 

Municipal de 
Educação de 

Tremembé/SP

Jaqueline Reis
Mobilizadora do 
PVE da Suzano

Cristiane Nattali
Técnica mobilizadora da 
Secretaria Municipal de 

Educação de Santa 
Filomena/PE



Anna Christina 
Nascimento

FECHAMENTO



PRÓXIMOS PASSOS

Estabelecimento 
de um cronograma 
anual

01

Compartilhamento 
sobre PVE com a 
equipe da Secretaria 
e em seguida com os 
gestores escolares

02

Envio de lista de 
participantes03

Preparação das 
atividades 
presenciais do 
Ciclo 1

04



PRÓXIMOS PASSOS

Estabelecimento de um cronograma anual0101

O que fazer: Combinar com equipe de formadores as datas dos ciclos do ano 

considerando cronograma anual do PVE e o calendário da rede, 

principalmente a data do Ciclo 1. 

Até quando: Data prevista para Ciclo 1 (na oficina) | Confirmação do C1 até 

01 de março | Fechamento de calendário anual durante o C1.

Cuidados: Evitar mudanças nas datas porque os formadores vão a diversos 

municípios e a mudança em um impacta em outro| Comunicar todos os 

envolvidos com antecedência e relembrar duas semanas antes | Antecipar 

possíveis agendas paralelas que gerem concorrência.



PRÓXIMOS PASSOS

Compartilhamento sobre PVE com a equipe da 
Secretaria e em seguida com os gestores escolares0102

O que fazer: Compartilhar com equipe técnica da Secretaria sobre o Programa, a 

partir dos materiais e informações da Oficina, com foco no papel de cada um para 

sua implementação (fazer convites dos técnicos formadores de gestores escolares 

e técnicos mobilizadores). Em seguida, apresentar para os gestores escolares  o 

Programa. Os formadores apresentarão com maior detalhamento a proposta no 

Ciclo 1. 

Até quando: Apresentação para Secretaria até 01 de março| Apresentação para 

Gestores Escolares 2 semanas antes do C1.

Cuidados: Incentivar a participação na formação, apresentando-a como proposta 

também da rede e valorizando as contribuições o desenvolvimento profissional e 

das aprendizagens dos alunos. Registrar dúvidas para retomar com formadores.



PRÓXIMOS PASSOS

Envio de lista de participantes0103

O que fazer: As consultorias técnicas enviarão um formulário on-line para 

cadastro dos participantes dos grupos de Secretaria e Gestores Escolares. 

As Secretarias designarão uma pessoa para o preenchimento. Essa lista será 

base para o cadastro da formação e no ambiente virtual de aprendizagem.

Até quando: Envio de formulário on-line até 26 de fevereiro | 

Preenchimento de participantes até 08 de março.

Cuidados: Buscar ao máximo assertividade na inscrição dos participantes, 

considerando como tal os profissionais que virão sempre na formação | A 

participação de ouvintes (pessoas que não vem sempre) estará aberta e será 

validada com os formadores mediante tamanho do grupo.



PRÓXIMOS PASSOS

Envio de lista de participantes0104

O que fazer: Combinar com formadores o detalhamento das atividades 

presenciais: espaço, alimentação, pautas e outros detalhes.

Até quando: Até 10 dias antes do C1.

Cuidados: Estar atento e efetivar os combinados, garantindo a boa realização 

do ciclo | Cuidar do transporte dos participantes envolvidos | Antecipar 

possíveis questões que possam representar obstáculos para os participantes 

e ou cuidados que os formadores precisem tomar.



PRÓXIMOS PASSOS

Em caso de dúvidas converse com 

seu(ua) formador(a). Ele(a) estará 

disponível durante todo o processo e 

poderá encaminhar as demandas e 

conseguir as informações necessárias. 
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