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1. INTRODUÇÃO 

Em 2013, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO, executou Auditoria 

Operacional na área da Educação (Ensino Médio), resultado do Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União - TCU e os 

Tribunais de Contas Brasileiros, com o apoio da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON e do Instituto Rui Barbosa - IRB. 

A Auditoria teve como objeto as ações governamentais desenvolvidas pela 

Seduce, com a finalidade de identificar os problemas que afetam o ensino médio 

e suas principais causas. 

Os resultados dos trabalhos estão demonstrados no Relatório de Auditoria 

Operacional Coordenada n 2  001/2013, no qual foram elencados os achados de 

auditoria e propostas recomendações no sentido de contribuir para o 

aperfeiçoamento das políticas educacionais atuais, relacionadas à valorização 

dos profissionais da educação; políticas voltadas para a oferta e 

operacionalização dos recursos pedagógicos; processo de elaboração e execução 

do Projeto Político Pedagógico; quantitativo de professores e de escolas para 

atendimento da demanda; desempenho da tutoria pedagógica; infraestrutura nas 

escolas; controle dos recursos financeiros destinados ao ensino médio, e o 

cumprimento da legislação pertinente ao controle social do Fundeb. 

O Relatório de Auditoria, apreciado pelo Plenário do Tribunal em 03/0212016, deu 

origem ao Acórdão n 9  346/2016, que determinou a Secretaria de Estado da 

Educação, Cultura e Esporte a apresentar, no prazo de 60 dias, o cronograma de 

adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações 

elencadas no Relatório de Auditoria Operacional. 

Em atendimento a Resolução Normativa ng 1, de 16 de março de 2016, que 

estabeleceu o Plano Anual de Fiscalização Estadual para o exercício 2016, foi 

editada a Portaria n 9  629 em 03 de outubro de 2016, determinando a realização í 
do Monitoramento das referidas recomendações. 	 Jb 

lo 
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O presente monitoramerito tem como objetivo, também, o exame das ações 

governamentais relacionadas com a Meta 5 do Plano Estadual de Educação - PEE 

(2015-2025), instituído pela Lei n 2  18.969 de 22/07/2015, que estabelece a 

universalização do atendimento escolar aos jovens de 15 a 17 anos, elevação da 

taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85% até 2020, contemplando os 

eixos de acesso e dimensionamento da oferta de vagas; evasão, abandono e 

busca ativa; acompanhamento do aluno; política para atendimento a escolas com 

menor rendimento. Compreende, ainda, o nível de maturação dos arranjos 

institucionais abordados no texto da Lei n 2  13.005/2014 (art. 7Q  a 11 9 ), que trata 

da aprovação do Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Salienta-

se que a Meta 5 do PEE, corresponde à Meta 3 do Plano Nacional de Educação. 

Assim sendo, foi iniciado o trabalho de Monitoramento com fito de avaliar o grau 

de implementação das recomendações propostas pelo Relatório de Auditoria, 

bem como avaliar as ações realizadas pela Seduce para o cumprimento da 

referida meta, prescrita no Plano Estadual de Educação. 

1.1. Deliberação 

O presente monitoramento, determinado pela Portaria ng 629/2016 de 03 de 

outubro de 2016, é proveniente da Auditoria Operacional Coordenada, que deu 

origem ao Relatório nQ 00112013, incluído no Processo ng 201300047004257. 

1.2. Visão geral do objeto 

A auditoria operacional õxecutada em 2013 foi resultado do Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e os 

Tribunais de Contas Brasileiros, com o apoio da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), e teve 

como objetivo analisar as ações governamentais desenvolvidas pela Secretaria 

de Estado da Educação, com a finalidade de identificar os principais problemas 

que afetam o ensino médio em Goiás e suas possíveis causas. 
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A Auditoria em Goiás contemplou as estratégias governamentais desenvolvidas 

na esfera Estadual. Os dados de todos os Estados participantes foram 

sistematizados pelo TCU de modo a propiciar uma melhor compreensão dos 

problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no Brasil, bem 

como a eficácia das ações governamentais que buscam eliminar ou mitigar suas 

causas. Esse trabalho resultou na consolidação do Relatório Ensino Médio no 

Brasil - Auditoria Coordenada Educação, emitido pelo Tribunal de Contas da 

União, em 2014. 

O escopo abrangeu os seguintes aspectos: - fatores relacionados à formação, 

remuneração e demanda dos professores, bem como aspectos que possam 

interferir no desempenho de suas atividades; - atuação da Secretaria de Estado 

da Educação na gestão escolar; - infraestrutura nas escolas de ensino médio; e - 

controle dos recursos financeiros destinados a esta etapa de ensino. 

Os trabalhos resultaram na identificação dos seguintes achados: - ineficácia das 

políticas para o plano de carreira; - vulnerabilidade no processo de elaboração e 

execução do projeto político pedagógico; - quantitativo insuficiente de escolas 

para atendimento da demanda; - descumprimento da carga horária do professor; 

- vulnerabilidade na função da tutoria pedagógica; - carência de infraestrutura 

nas escolas e deficiência no controle das despesas do ensino médio. 

Diante dos achados de auditoria, foram propostas recomendações validadas pelo 

Acórdão n 2  34612016, no sentido de contribuir para a melhoria das políticas 

governamentais nessa área. 

O cenário da educação nacional em 2013, quando da execução da Auditoria, 

tinha como fundamento a Constituição Federal de 1988 - 0788 que, em seu 

artigo 205, incorporou como princípio que toda e qualquer educação visa ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Essa mesma visão foi incorporada pelos 

Parâmetros Curriculares do MEC. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei n2  9.394/1996, 

explicitava que o Ensino Médio é a "etapa final da educação básica" (Art.36) e já 
12 
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estabelecia uma perspectiva para esse nível de ensino, de forma articulada, uma 
educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos 

compreendendo: 

• A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências 
necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade 

em que se situa; 
• Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 
• A preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do 

trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento 
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a 

produção no nosso tempo; 
• O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de 

forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 

No período auditado o governo do Estado de Goiás havia formulado, em 2011, 
um conjunto de diretrizes denominado "Pacto pela Educação", que tinha como 
ênfase a adoção de práticas pedagógicas de alto impacto e a aprendizagem dos 
alunos. A implementação era realizada pela equipe de tutoria pedagógica nas 
escolas; a reformulação do trabalho do coordenador pedagógico e a discussão do 
currículo eram algumas das ações planejadas para favorecer a aprendizagem de 
forma significativa e, consequentemente, a melhoria de índices. 1  

As estratégias foram consubstanciadas em cinco pilares: 	 It 
Valorizar e fortalecer o profissional da educação; 
Adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno; 

Reduzir significativamente a desigualdade educacional; 
Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito; 
Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual 
de ensino. 

1 	Fonte: 	fljL/wwwseduc go. gov . brjesi,eciaisfpactooel a educacaofdocs/Microsoft%2C)Powerpoi nt%2 O- 
%20.%20%20 Lan%c3%A7arnento%20dp%20pacto%20PeIa%2OEducp%c3%A7%c3%A3o%20-%20Reforrna%20 
Educacional%2üGoianp.gdf. Acesso em 0311112016. 

13 
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Também em 2011, foi implantado pela Secretaria da Educação o Sistema de 

Avaliação do Estado de Goiás - Saego, cujo objetivo é construir um diagnóstico 

sobre o nível de aprendizagem dos alunos nas escolas da rede estadual. É uma 

avaliação externa anual que verifica as competências e habilidades, além de 

analisar a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática no 52  e 92  ano do 

Ensino Fundamental, 3s1  série do Ensino Médio e 6 2  período do Ensino Médio 

Ressignificado. 2  

No que diz respeito ao presente trabalho foi formalizado Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Tribunal de Contas da União - TCU e os Tribunais de Contas 

brasileiros, com apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil - Atricon e do Instituto Rui Barbosa - IRB, com a finalidade de realizar o 

monitoramento com base em planejamento conjunto e consolidada em sumário 

executivo a ser elaborado pelo TCU. 

O objeto pactuado prevê duas linhas de atuação para os Tribunais de Contas 

partícipes: 1) a realização de monitoramento das determinações e 

recomendações dirigidas aos órgãos responsáveis na deliberação proferida no 

processo de Auditoria Operacional do Ensino Médio realizada em 2013; 2) o 

exame de estratégias relacionadas ao alcance da Meta 5 do atual Plano Estadual 

de Educação - PEE, que traz compatibilidade com a Meta 3 do Plano Nacional de 

Educação - PNE. 

No cenário atual da educação, o ensino médio está passando por profundas 

transformações, tanto no âmbito federal, como na esfera estadual. No plano 

federal, foi editada a Lei n 2  13.00512014 que aprova o Plano Nacional de 

Educação, com vigência por 10 anos a partir da data de sua publicação - 26 de 

junho de 2014. O plano traz em seu artigo 8 9  que os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 

adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas 

e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 ano contado da sua publicação. 

2 Fonte: http://www.spepocaeciufjfnetj. Acesso  em 0311112016. 
14 
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Ressalta-se que desde 2013 está em discussão no Congresso Nacional o Projeto 

de Lei ng 6.84012013, que visa instituir a jornada em tempo integral no ensino 

médio, e dispõe sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do 

conhecimento; o que acarretará a alteração da Lei nQ 9.39411996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional. 

Nesse sentido, o executivo federal publicou a Medida Provisória ng 746 em 

23/09/2016, que institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral e altera a Lei ng 9.394/1996 e a Lei n 

11.49412007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb. 

Dentre as principais alterações realizadas pela MP nO 746/2016 referente à Lei n 9  

9.394/1996 - LDB se destacam: a alteração progressiva da carga horária de 800 

horas, para mil e quatrocentas horas, bem como a implementação de escolas de 

ensino médio em tempo integral; a composição do currículo dando ênfase nas 

áreas de conhecimento ou de atuação profissional: 1 - linguagens; II - 

matemática; III - ciências da natureza; IV - ciências humanas; e V - formação 

técnica e profissional. Os currículos de ensino médio incluirão, ainda, a 

obrigatoriedade do estudo da língua inglesa no currículo, e em caráter optativo a 

oferta de outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol; a 

organização do ensino médio em módulos e sistema de créditos ou disciplinas 

com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum Curricular. 

Evidencia-se, também, que, em 2015 entrou em vigor o Plano Estadual de 

Educação do Estado de Goiás - PEE, para o decênio 2015-2025, aprovado pela 

Lei n 2  18.969, de 22 de julho de 2015, compreendendo em seu Anexo 1 as metas 

e estratégias para o alcance dos objetivos propostos. 
ç 

O PEE estabelece como objetivos a universalização do atendimento escolar, 

erradicação do analfabetismo e superação das desigualdades educacionais, 

dentre outras. A gestão deve ser compartilhada entre União, Estados e 

Municípios, tendo como um dos focos a garantia do direito do acesso e 

permanência com aprendizagem. A efetividade -do Plano depende de grande 
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parte do real dimensionamento das demandas educacionais, das fragilidades, 

dos desafios e das potencialidades do Estado. 

A partir de 2015, por meio de acordo de cooperação técnica com o Instituto 

Unibanco, a Secretaria passou a utilizar como diretriz o Circuito de Gestão - 

Gestão para Resultados de Aprendizagem o GEpR, que tem por objetivo melhorar 

a qualidade do ensino médio por meio da promoção da gestão escolar orientada 

para resultados e equidade, utilizando a metodologia Jovem do Futuro. O 

programa está estruturado em cinco eixos: Assessoria técnica, Formação, 

Sistemas, Monitoramento e Avaliação e, Comunicação. 

De acordo com esse método, todos os processos que compõem a gestão escolar 

nas escolas (gestão de pessoas, gestão físico-financeira e gestão relacional) 

devem estar a serviço da gestão pedagógica, ou seja, dos resultados de 

aprendizagem. Conforme acordo de cooperação em uma escola com bom 

funcionamento, a aprendizagem é o foco e a prioridade de todos os integrantes 

da comunidade escolar. Dessa forma, a escola precisa ter professores bem 

preparados e comprometidos; um espaço saudável, seguro e acolhedor, que 

estimule e potencialize a aprendizagem; controle, eficácia e transparência no uso 

do dinheiro; e relações pautadas pelos princípios democráticos e inclusivos e pela 

ética. 

Espera-se, portanto, que o Circuito de Gestão - Gestão Escolar para Resultados 

de Aprendizagem - GEpR contribua para a melhoria das rotinas da gestão 

escolar, criando as condições que irão garantir a geração de resultados e o 

efetivo direito à aprendizagem de todos os estudantes. 

É oportuno mencionar, também, que a Seduce promoveu processo de 

chamamento público para a transferência de parte da gestão das unidades 

escolares para as Organizações Sociais. A Secretaria anunciou, em 1811012016, a 

GTR - Gestão Transparência e Resgate Social como vencedora para assumir a 

gestão compartilhada de 23 escolas ligadas a Subsecretaria de Anápolis, sendo 

21 de ensino médio, com previsão de pleno funcionamento no início do ano letivo 

de 2017. 
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1.3. Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é realizar o monitoramento do grau de 

implementação das recomendações propostas no Relatório de Auditoria 

Operacional Coordenada nQ 001/2013, bem como avaliar as ações realizadas pela 

Seduce para o cumprimento da Meta 5 do Plano Estadual de Educação, 

contemplando os eixos de acesso e dimensionamento da oferta de vagas; 

evasão, abandono e busca ativa; acompanhamento do aluno; política para 

atendimento a escolas com menor rendimento; e nível de maturação dos 

arranjos institucionais abordados no texto da Lei 13.00512014 (art. 7Q  a 11). 

1.4. Metodologia utilizada 

Na fase de planejamento foram efetuadas pesquisas bibliográficas acerca do 

tema, levantamento e revisão da legislação pertinente, leitura de manuais, do 

Relatório de Auditoria Operacional nQ 00112013 e análise de outros documentos 

técnicos pertinentes. 

Foi realizada, preliminarmente, análise da manifestação da Seduce, via Ofício flQ 

088312016 - GAB/SEDUCE de 05/0712016, referente às recomendações do 

Relatório de Auditoria Operacional n 2  00112013. 

Visando a complementação do projeto de monitoramento, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pela Superintendência de 

Inteligência Pedagógica e Formação, Superintendência Executiva de Educação, 

Superintendência de Gestão Planejamento e Finanças, Superintendência de 

Ensino Médio, Núcleo de Gestão de Pessoas, Núcleo de Obras da Rede Física, 

Núcleo de Organização e Atendimento Educacional. 

Na etapa de execução optou-se por realizar trabalho de campo, por meio de 

visitas de estudos em 5 unidades escolares, eleitas por amostragem, retiradas 
.1 

das 15 unidades visitadas quando da realização da Auditoria Operacional, quais 

sejam: 
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Quadro 01: Escolas visitadas na etapa de execução do Monitoramento. 
MUNICIPIO ESCOLA DESEMPENHO 

Anápolis Escola Estadual Vinícius de Moraes Baixo desempenho 

Edealina Colégio Estadual Olímpio Silva Médio desempenho 

Pontalina Colégio Estadual Jerônimo Pereira Maia Médio desempenho 

Anápolis Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista Alto desempenho 

Goiânia Colégio Estadual Jardim América Alto desempenho 

1- onte: Amostra tia auoitoria - eiatorio tie Iualtorla n' uul/zuli. 

A amostragem foi definida levando em consideração a análise dos documentos 

do Núcleo de Obras da Rede Física referente às reformas e construção de novas 

unidades escolares, restando constatado que a partir de 2014 não houve 

destinação de recursos financeiros para as 15 unidades escolares visitadas na 

época da realização da Auditoria Operacional. A amostra foi delimitada levando-

se em conta o desempenho das unidades (baixo, médio e alto); bem como a 

localização dos municípios, devido ao tempo reduzido para execução do 

Monitoramento. 

Foi aplicado check //st e utilizada à técnica de observação direta para 

informações sobre a estrutura física; já para os aspectos acadêmicos e de gestão 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os diretores, com os 

coordenadores pedagógicos e também grupo focal com os professores. 

2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES 

Neste capítulo são demonstradas as providências adotadas pela Secretaria de 

Estado, Cultura e Esporte, com vistas a implementação das recomendações 

constantes do Acórdão TCE ng 34612016, bem como as ações realizadas pela 

Secretaria para o cumprimento da meta 5 do Plano Estadual de Educação - PEE. 

a) efetue o levantamento do quantitativo de professores, por disciplina, que atuam 

no ensino médio, a fim de obter o déficit e o quantitativo ideal, por disciplina. 
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Foi constatado, à época da auditoria a existência de profissionais que atuavam 

em área diversa da respectiva formação, devido ao quantitativo insuficiente de 

professores para atender a demanda nas escolas. 

Referente à recomendação a Seduce, por meio do Ofício n 2  088312016 - 

GAR/SEDUCE, de 05/0712016. informou que ainda não tem um banco de dados 

consolidado contendo o déficit e o quantitativo ideal de professores por 

disciplina. A falta de docentes na rede pública estadual de educação se 

concentra nas disciplinas de matemática, física, química e biologia. 

Os documentos apresentados pelo Núcleo de Gestão de Pessoas demonstra 

apenas o total de professores por disciplina referente ao ensino médio, conforme 

demonstrado abaixo. 

Quadro 02: Total de Professores por Disciplina do Ensino Médio. 

Disciplinas Quantidade 

Língua Portuguesa 1.921 

Matemática 1.861 

Física 1.376 

Química 1.263 

Biologia 1.321 

História 1.465 

Geografia 1.417 

Filosofia 1.491 

Sociologia 1.619 

Língua Est. Mod. Inglês 1.006 

Ensino Religioso 1.128 

Língua Est. Mod. Espanhol 782 

Educação Física 1.113 

Língua Estrangeira Moderna 20 

Arte 1.270 

Total 19.053 
Fonte: Tabela! Núcleo Gestão de Pessoas. 
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Durante as visitas realizadas nas 05 unidades escolares, por meio das entrevistas 

realizadas com os gestores e grupo focal com os professores, constatou-se que a 

situação deficitária do quantitativo de professores por disciplina em relação à 

demanda atual do ensino médio permanece a mesma detectada na auditoria, em 

2013. 

Foi verificado também que persiste a prática que a Seduce mantem de contratar 

professores temporários para ministrarem aulas em disciplinas para as quais não 

possuem formação adequada. A contratação temporária deveria ocorrer somente 

diante de necessidade excepcional e transitória. De acordo com dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 

para o período de 2013-2015, constata-se que houve uma redução no 

quantitativo de docentes que atuam no Ensino Médio, assim como um 

decréscimo no número de efetivos; por outro lado, nota-se um aumento de 

servidores contratados temporariamente pela Secretaria. Gráficos 01 e 02. 

Gráfico 01: Número de professores do Ensino Médio da rede estadual de educação, por 
regime de contratação. 
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Gráfico 02: Percentagem de docentes que atuam no ensino médio da rede pública, por 

regime de contratação - 201312015. 
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Na mesma tinha, aponta o TCU: 
O uso ostensivo, intensivo e, em algumas redes, claramente 
abusivo do regime de contratação temporária é deletério ao 
sistema educacional por várias razões. Se de um lado ele frustra a 
perspectiva de desenvolvimento e amadurecimento profissional 
onde há a prática de rescisão dos contratos logo após o período 
letivo, a prorrogação contumaz de contratos em outras redes cria 
verdadeiras subcategorias de professores, sem a mesma 
remuneração e sem outros direitos viabilizados por meio de vínculo 
minimamente estável com os governos estaduais. 

Essa situação foi constatada nas visitas realizadas nos Colégio Estadual Vinícius 

de Moraes, Colégio Estadual Jerônimo Pereira Maia e Colégio Estadual Olímpio 

Borges. O grande número de contratos temporários evidencia outro problema 

apontado pelos gestores, que é a alta rotatividade de professores e a demora na 

substituição dos profissionais por parte da Secretaria, o que compromete a 

qualidade da formação oferecida aos alunos. 

Sabe-se que a inexistência de uma política de valorização, contemplando uma 

carreira atrativa aos professores, com boas condições de trabalho e salários 

compatíveis propicia a desmotivação e evasão desses profissionais. No estado de 

Goiás, a Seduce só tem conhecimento do quantitativo de professores por 

disciplina, não conhecendo o déficit de servidores por área. Diante disso, 
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considera-se que o cenário retratado permanece inalterado e, portanto, a 

recomendação não implementada. 

b) cumpra o plano de carreira, no que se refere ao pagamento da gratificação de 

desempenho e formação conforme estabelecido na Lei Estadual nQ 13.90912001, 

alterada pela Lei Estadual n 9  Lei 17.50812011. 

A época da realização da auditoria foram apontados como problemas referentes 

à política de valorização do profissional de educação, a inexistência de 

regulamentação da Lei 17.50812011, que dispõe da gratificação de desempenho, 

bem como a lentidão no processo de pagamento de gratificação de formação 

avançada - mestrado e doutorado. 

No Ofício nQ 0883/2016 - GAB/SEDUCE, de 05107/2016, a Secretária explicou que 

no que se refere ao pagamento de gratificação de desempenho e formação, 

conforme estabelecido na lei mencionada, a Secretaria cumpre o plano 

observando os critérios legais para concessão. 

Em contradição, em entrevista realizada com o Chefe do Setor de Pessoas foi 

informado que ainda não houve regulamentação da Lei n 9  17.508/11 e, devido a 

isso, a Secretaria de Educação não está pagando a gratificação. 

Quanto à demora no pagamento da gratificação de formação para os professores 

da rede, denominada titularização avançada (mestrado ou doutorado), foi 

relatado que depois da realização do pedido pelo servidor, a gratificação é 

autorizada automaticamente! 

Apesar da gratificação de titularização avançada, atualmente, ser autorizada 

automaticamente, a não regulamentação da lei no que se refere ao pagamento 

de gratificação de desempenho acarreta desmotivação e insatisfação por parte 

dos professores, bem como a desvalorização dos profissionais da carreira da 

educação. Assim, diante da situação levantada, considera-se a recomendação 

não implementada. 
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c) utilize, de forma efetiva, os dados e informações decorrentes das avaliações dos 

cursos e realize a sistematização das carências individuais, juntamente com os 

coordenadores pedagógicos das escolas, para a formulação do diagnóstico das 

demandas, de acordo com a política atualmente estabelecida. 

À época da Auditoria foi constatado que a Secretaria procedia à avaliação das 

demandas de formação para os professores da rede com base nos dados das 

avaliações externas, e assim, a capacitação era oferecida apenas com base nos 

resultados atingidos pelos alunos nas avaliações. 

Atualmente, conforme as informações contidas no Ofício n 9  0883/2016 - 

GAB/SEDUCE, de 0510712016, é aplicada aos alunos da rede pública estadual de 

educação, bimestralmente, a "Avaliação Diagnóstica Amostral" em três etapas, 

visando verificar as fragilidades e ter subsídios para ações para a melhoria na 
qualidade do ensino: a) provas de Linguagens, Ciências da Natureza e 

matemática; b) Correção das provas com sistematização dos pontos fortes e 

pontos de atenção; c) Reuniões pedagógicas por escolas, conduzidas pelos 

tutores educacionais, para orientações e tomada conjunta de decisões. 

A Superintendência de Ensino Médio informou que realiza três vezes ao ano, com 

as Subsecretarias Regionais de Educação - SRE, reuniões de trabalho para 

discutir os pontos de atenção das 40 regionais, com o intuito de contribuir para a 

melhoria da prática pedagógica e da aprendizagem dos alunos. 

De acordo com documentos encaminhados pela Superintendência de Inteligência 

Pedagógica e Formação, os resultados do sistema de avaliação diagnóstica são 

um dos elementos que a Secretaria possui para acompanhar o desempenho dos 

estudantes da rede de ensino. A partir desses resultados e, com base no 

acompanhamento do cotidiano das unidades escolares, por meio da metodologia 

de Tutoria Educacional, as Subsecretarias Regionais identificam as demandas de 

formação para os professores, por área do conhecimento, sendo assim, atendidas 

por esta Superintendência. Para tanto, há uma equipe formada por professores 

da rede, organizada por área de conhecimento, que se desloca até as regionais 
NN 
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para realizar as formações conforme solicitações das Subsecretarias Regionais de 

Educação. 

Pela análise do Relatório de Gestão 2015 encaminhado pela Seduce via Ofício n 

170112016, de 13/12/16, verificou-se que, visando à profissionalização e 

qualidade do trabalho dos servidores das Subsecretarias Regionais de Educação 

que atuam como subsecretários, diretores de núcleo administrativo, 

coordenadores, agente de suporte do SIGE e responsáveis pela prestação de 

contas, a Superintendência de Programas Educacionais Especiais (SPEE) 

ofereceu, em 2016, a 1 Capacitação em Práticas Eficientes de Gestão, cujo 

objetivo foi capacitar os servidores para o uso de técnicas e ferramentas 

específicas de gestão de pessoas, padronizando as atividades e qualificando o 

profissional para busca da excelência no atendimento e eficiência dos serviços 

prestados. Na ocasião 160 profissionais participaram da formação. 

E, ainda, por meio de parceria com o Instituto Unibanco a Seduce habilitou a 

formação de 465 profissionais de 232 Unidades de Ensino, entre gestores 

escolares e coordenadores pedagógicos e aderiu ao programa de formação 

continuada do 'Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio", em parceria com o 

Ministério da Educação, formando 13 mil professores de ensino médio da rede 

pública em práticas pedagógicas e avaliação. 

No grupo focal realizado com os professores das escolas visitadas foi unânime a 

declaração em relação à falta de capacitação continuada. As últimas 

capacitações ocorreram no início de 2014 e na percepção dos professores não 

tiveram a qualidade esperada. Foi argumentado que as capacitações são 

realizadas somente para os projetos de inclusão, que são os professores de 

apoio, e que não têm conhecimento dos cursos realizados pela equipe de tutoria 

educacional mencionada acima. 

Os gestores entrevistados, por sua vez, consideram que houve melhoria nas 

últimas capacitações realizadas para o corpo gestor, tanto na organização como 

na qualidade dos cursos, e que os temas abordados são situações práticas 

vivenciadas pelas escolas. 
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Ante ao exposto, entende-se que embora a Secretaria tenha tomado iniciativas, 

como a criação de equipe de tutoria educacional, bem como a melhoria dos 

cursos de capacitação para gestores e coordenadores; foi observada a falta de 

cursos de capacitação aos professores, que ainda carecem de formação 

específica voltada ao desempenho de suas atividades. Ressalta-se que apesar da 

Seduce ter informado a metodologia utilizada, não foi apresentado o diagnóstico 

da demanda de formação dos professores da rede de forma sistematizada. Sendo 

assim, considera-se a recomendação não implementada. 

d) intensifique os procedimentos e estratégias de comunicação e orientação aos 

professores e coordenadores pedagógicos no sentido de garantir a integração e 

articulação dos conhecimentos em processo permanente, de modo a propiciar as 

adequações necessárias nos livros e cadernos pedagógicos. 

Na auditoria constatou-se que a Secretaria disponibilizava bimestralmente um 

caderno pedagógico visando melhorar a compreensão dos componentes do 

currículo e sua utilização na sala de aula. Entretanto foram observadas algumas 

falhas tais como: falta do caderno pedagógico em algumas unidades; alguns 

conteúdos do caderno não estavam previstos na matriz curricular vigente e 

conteúdo obrigatório pela matriz curricular não constava nem no caderno, nem 

nos livros didáticos. 

Nas informações apresentadas pelo Ofício n 2  088312016 - GAB/SEDUCE, 

05107/2016, atualmente a secretaria promove visitas semanais e também 

trabalho coletivo que acontece quinzenalmente, consistindo num encontro 

formativo conduzido pelo tutor educacional, com pauta prévia, focado em ações 

pedagógicas. 

Em entrevista, o Superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação, 

explicou que em 2012 foram produzidos cadernos pedagógicos para o 5 2  e 92 

ano do Ensino Fundamental II e 3 2  série do Ensino Médio, versôes para o aluno e 

professor, os quais foram distribuídos para toda a rede estadual de ensino. Em 

2013 e 2014 foram disponibilizados somente para algumas unidades escolares 

interessadas e por meio de arquivos digitais. 

H%" 
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Foi afirmado, também, que a Secretaria está aprimorando e ampliando a 
proposta dos cadernos educacionais, em fase de elaboração, intitulado "Caderno 

Aprender Mais", para o 5 2  e 99  ano do Ensino Fundamental li e 3@ série do Ensino 

Médio, nas versões aluno e professor, contemplando as disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática. Os cadernos estão sendo elaborado por um grupo de 
professores da rede, organizados por equipes, em média 10 professores; e 
revisores, diagramadores e ilustradores, todos sob a orientação de corpo 

pedagógico, composto por professores e auxiliares. 

O caderno foi estruturado conforme Currículo Referência da Rede Estadual de 
Goiás e este, por sua vez, em consonância à Matriz de Competências e 
Habilidades, o qual permitirá ao aluno e professor ao longo do bimestre atingir as 
expectativas de aprendizagem. A proposta é que não seja uma simples 

sequência de aula, como foi no passado, e que esse material, de maneira 
dinamizada, traga elementos para contribuir com o trabalho do professor em sala 
de aula, bem como auxiliar nos estudos dos alunos. 

No grupo focal realizado com os professores foi evidenciado que os cadernos 
pedagógicos não são mais distribuídos. Relataram que os planejamentos de aula 
são realizados de acordo com a matriz curricular e, no entanto, os livros didáticos 
adotados pela Secretaria não atendem todo o conteúdo da matriz curricular. De 
acordo com a visão geral dos entrevistados, tal situação acarreta perda de 
potencial de trabalho em razão de terem que buscar e planejar o conteúdo 
proposto na matriz, porém não abordado no livro, o que compromete o tempo 

para aprimorar a didática em sala de aula. 

A garantia de recursos adequados às unidades escolares, destinados ao uso 
pedagógico está relacionada às estratégias 5.22 e 5.26 da meta 05 do Plano 
Estadual de Educação do Estado de Goiás: 

• 5.22) garantir a aquisição de livros, jornais e revistas atualizados para as 
escolas de Ensino Médio, visando à contextualização da aprendizagem e 
ao incentivo à pesquisa; 

4/ 
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• 5.26) equipar as escolas da Educação Básica de condições necessárias 
para elaboração de materiais impressos, vídeos, gravações que possam 

servir de suporte complementar ao uso pedagógico de programas 
educativos presenciais ou à distância. 

A adequação dos cadernos pedagógicos, bem como a uniformização dos livros 
didáticos adotados pela Secretaria com o conteúdo da matriz curricular são uma 
das medidas para o cumprimento da referida meta. 

Ressalta-se que embora a Secretaria tenha informado a adoção de medidas para 
regularização do caderno pedagógico, adequando os conteúdos à matriz 
curricular vigente, o mesmo ainda não foi confeccionado. Em relação aos livros 
pedagógicos adotados pela Seduce, a situação permanece inalterada, conforme 
constatado por meio dos grupos focais realizados nas unidades escolares 

visitadas, ou seja, o conteúdo dos mesmos ainda apresentam falhas e 
incompatibilidades com a Matriz adotada pelo MEC. Dessa forma, considera-se a 
recomendação em implementação. 

e) reforce os procedimentos de comunicação e integração com os professores, 
para promover a devida transparência nos métodos de controle, acompanhamento 
e avaliação quanto à atribuição da remuneração por mérito. 

Evidenciou-se na auditoria a falta de procedimentos de comunicação e 
integração com os professores para promover a transparência nos métodos de 
aplicação do Bônus de Incentivo Educacional, instituído pela Lei n 17.735, de 

13/07/2012. Foi relatado pelos professores, à época, que os critérios não eram 
claros, e que docentes em mesma situação tinham diferenciação no recebimento 

/ 

do bônus, mas não havia quaisquer esclarecimentos a respeito por parte da 
Secretaria. 

Conforme entrevista com o Chefe do Núcleo de Organização e Atendimento 
Educacional, sobre o programa "Reconhecer", atualmente existe um sistema 
online, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional - NUTE, que é 
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alimentado em tempo real, atendendo aos critérios da lei - abrange a frequência 

do professor e a entrega do plano de aula dentro do prazo. 

Os critérios são aplicados diretamente em cada unidade escolar por seus 
gesto res/d i retores e coordenadores, os quais são responsáveis por alimentar o 
sistema. Foi ressaltado que um dos problemas diagnosticados pelo setor é a 
inexistência de um acompanhamento e avaliação da qualidade do plano de aula 
entregue pelo professor, e a possibilidade de "maquiagem de dados", uma vez 

que a grande maioria dos servidores recebe o bônus de forma integral. 

Salientou, ainda, que está em discussão uma nova proposta do Bônus 
Reconhecer. No entendimento do Chefe de Núcleo, a concepção do Programa 
deveria ser alterada, a bonificação deveria ser para a escola como um todo, 

estabelecendo metas e critérios de desempenho para escola, tais como 
diminuição evasão escolar, rendimento do aluno etc. Assim, toda a escola 
receberia o incentivo funcional. O entendimento é que a bonificação como está 
sendo concedida (frequência e elaboração plano de aula) premia a conduta que 
já deveria ser executada como obrigação dos servidores envolvidos, por isso 
enfatiza que deveria ser proposto o atingimento de metas. O encaminhamento 
desse novo modelo de bônus para aprovação na Assembleia está previsto para o 

início de 2017. 

Cabe evidenciar que os professores das unidades escolares visitadas reforçaram 
que os critérios não são objetivos, são injustos, apresentam falhas e falta 
transparência. Foi relatado que muitas vezes os professores cumprem todas as 
condições estabelecidas e ainda assim não recebem o bônus, além de não obter 
esclarecimentos sobre o fato que motivou a não concessão. A maioria acredita 
que o desempenho dos professores em relação ao programa não melhorou. 

Diante do cenário exposto, conclui-se que situação permanece inalterada quando 
da realização da auditoria, e entende-se que a Seduce não realizou 
procedimentos para melhorar a comunicação com os professores, promovendo a 
transparência nos métodos de controle, acompanhamento e avaliação quanto à 

atribuição da remuneração por mérito, o que acarreta na desmotivação dos 
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docentes e reflete diretamente na qualidade do ensino. Considera-se, portanto, a 

recomendação não implementada. 

estabeleça data e prazo específicos, no calendário escolar para a elaboração do 

Projeto Polftico Pedagógico. 

Foi verificado na auditoria que as escolas estavam desprovidas de condições de 

trabalho, o que obrigava o diretor a se desviar de suas obrigações mais 

substantivas e centrais em relação ao processo pedagógico. 

No Ofício ng 0883/2016 - GAB/SEDUCE, de 0510712016, foi informado que, 

atualmente, a Secretaria elabora calendário anual no qual estão previstas ações 

como planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico, bem como sua 

execução. 

O Superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação esclareceu que para 

envolver toda a comunidade escolar são reservados dois dias no calendário 

escolar destinados, exclusivamente, à elaboração do PPP. 

Em entrevistas realizadas com os gestores e coordenadores das unidades 

escolares visitadas, foi constatado que atualmente no início do ano é 

disponibilizado um tempo exclusivamente para discussão e elaboração do 

planejamento envolvendo a comunidade escolar. 

Diante das evidências obtidas considera-se a recomendação implementada 

realize diagnóstico dos problemas e dificuldades dos gestores em relação ao 

planejamento das ações, em consonância com o PPP e com as reais condições de 

implementação das mesmas, bem como adote procedimentos para a orientação e 

capacitação dos grupos gestores das unidades escolares quanto à cultura do 

planejamento e consciência político-pedagógica que fundamenta o PPP. 

fortaleça as ações de orientação e capacitação dos grupos gestores das 

unidades escolares quanto à cultura do planejamento e consciência político-

pedagógica que fundamenta o PPP. 
29 
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Restou demonstrado na auditoria que a maioria da comunidade escolar 

considerava o PPP como instrumento formal e burocrático, que não alcançava a 

utilidade efetiva, as ações estabelecidas nem sempre eram adequadas a 

realidade, e algumas ações eram incluídas no PPP apenas para atender a 

formalidade. 

No tocante às recomendações "g" e "h", pela análise das informações 

encaminhadas pelo Ofício n 0883/2016-GAB/SEDUCE, de 0510712016, constatou-

se que foi implantado em 2011 o Programa de Tutoria Educacional, por meio do 

qual os tutores educacionais realizam o acompanhamento e orientação 

presencial das ações pedagógicas nas escolas, e atuam inclusive na orientação e 

elaboração do PPP, bem como sua execução. 

Foi firmada, ainda, parceria com o Instituto Unibanco visando garantir a gestão 

continuada dos gestores e coordenadores das unidades escolares da rede pública 

estadual com relação à gestão e ao planejamento. 

O Superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação esclareceu que o 

processo de elaboração do PPP é realizado a partir de orientações e 

direcionamentos, os quais são encaminhados a todas as unidades 

educacionais/EU da rede estadual de ensino sempre no início do ano letivo, por 

meio do Núcleo da Escota de Formação/Equipe de Tutoria, a fim de que haja 

respaldo e acompanhamento quanto a elaborarem ou reelaborarem o seu 

projeto, conforme as especificidades e expectativas de ensino. 

Todas as unidades escolares são orientadas a reconstruir ou construir o seu PPP, 

na mesma data, conforme previsto no calendário escolar, sob orientação da 

Secretaria. Além dessas orientações, as Unidades Escolares são acompanhadas, 

efetivamente, pelos tutores educacionais, in /oco, sendo que estes sistematizam 

seus acompanhamentos, pontuando todo o trabalho pedagógico realizado junto 

às unidades escolares, em forma de relatório, o qual é encaminhado ao 

Departamento Pedagógico da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e 

Esporte - SRECE, para análise e intervenções. Foi informado, também, que a o 

Assessor de Gestão Pedagógica é preparado para orientar e monitorar as ações 
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estruturadas e realizadas pelos seus tutorados nas regionais, em especial, 

quanto à realização do Plano de Ação das Unidades Escolares. 

O Plano de Ação é construído mediante diagnóstico realizado, preliminarmente, 

no início do ano pela equipe escolar e, ainda, as UE são orientadas a avaliar as 

ações programadas e executadas, conforme no PPP do ano anterior, a fim de que 

sejam redefinidas e ajustadas as futuras ações e/ou demandas para o ano letivo 

em exercício. 

Em entrevistas realizadas com diretores e coordenadores pedagógicos das 

unidades escolares visitadas foi corroborado que a Secretaria envia materiais 

para orientar a construção do PPP, e que os planos de ação são retirados do 

Projeto, que são reavaliados e reposicionados periodicamente. Na visão dos 

entrevistados houve uma melhora na qualidade de elaboração do PPP, bem como 

nas capacitações realizadas para os gestores escolares. 

Foram identificadas nas visitas realizadas nas unidades escolares ações 

específicas desenvolvidas que contemplam as estratégias 5.6, 5.8 e 5.14 da Meta 

5, quais sejam: 

• 5.6: desenvolver no âmbito das unidades escolares de Ensino Médio, 

projetos e programas que visem à redução das taxas de abandono e 

evasão escolar, elevando as taxas de frequência e prevenindo situações 

de discriminação, preconceito, violência, consumo de drogas, gravidez 

precoce, em parceria com as famílias e os demais órgão públicos afins; 

• 5.8: criar mecanismos de acompanhamento da vida acadêmica dos 

estudantes, assegurando providências eficazes para a superação de 

dificuldades e, consequentemente, melhoria no aprendizado; 

• 5.14: criar mecanismos de acompanhamento da vida acadêmica dos 

estudantes, assegurando providências eficazes para a superação de 

dificuldades e distorção entre idade e série. 
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Porém, foi relatado pelos gestores das unidades escolares que para melhorar os 

índices relacionados às referida estratégias, além das dificuldades de gestão e da 

falta de suporte por parte da Seduce, está o lado social, que implica na falta de 

envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos. Referente ao 

acompanhamento dos alunos para superar as dificuldades e melhorar o 

aprendizado mencionam que há algumas ações de acompanhamento para o 

aluno, onde o sistema detecta os alunos com baixo rendimento/frequência, e a 

partir daí, os pais são convocados pela escola para ficarem cientes da situação, 

mas a efetividade é mínima. 

A fragilidade no acompanhamento dos conselhos tutelares junto às unidades 

escolares ao fazer os encaminhamentos com os alunos e familiares é um ponto 

crítico relatado pelo Superintendente, conforme Ofício n 

0080/2016/SUPEX/SEDUC, de 06.11.2016, referente ao acompanhamento da 

frequência e rendimento escolar do aluno. 

Uma das ações informadas pela SUPEX referente à estratégia 5.6 foi a criação de 

um Grupo de Trabalho Intersetorial para discussão da minuta das Diretrizes para 

atendimento Socioeducativo e acompanhamento in loco das unidades de 

cumprimento da medida, bem como Grupo de estudos para planejamento do 

docente, remunerado; articulação com o ensino profissionalizante. 

Essa situação pode ser corroborada por meio dos dados oficiais retirados do 

Observatório do PNE, onde se pode observar um decréscimo na taxa de 

aprovação dos alunos de ensino médio da rede estadual de Goiás, entre os anos 

2013-2015; bem como um aumento na taxa de abandono, no mesmo período. 

Gráficos 3 e 4. 

Por outro lado, as ações desenvolvidas pela Secretaria, com vistas a reduzir a 

taxa de distorção série - idade dos alunos vem se mostrando eficientes, uma vez 

que, ao longo do período de 2012-2015, a taxa vem reduzindo gradativamente. 

Gráfico S. 
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Gráfico 03: Taxa de aprovação dos alunos de ensino médio - período 201212015. 
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Gráfico 04: Taxas de rqnação e de abandono dcs aluris de eSno médio - perkxio 201212015. 
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Gráfico 05: Taxa de distorção série - idade dos alunos de Ensino Médio. 
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Sendo assim, conclui-se que as unidades escolares promovem ações específicas, 
integrantes dos Planos de Ações, voltadas à redução das taxas de abandono, 

distorção série - idade, bem como elevação da frequência e acompanhamento 
dos alunos; entretanto, conforme exposto pelos gestores, ainda enfrentam 
dificuldades em relação à operacionalização dessas ações, o que resulta na 
elevação dos índices referentes às estratégias da Meta 5, como já retratado nos 

gráficos acima. 

Em relação à recomendação proposta, considera-se que a Secretaria adotou 

procedimentos de fortalecimento das ações de orientação e capacitação dos 
grupos gestores das unidades escolares quanto à cultura do planejamento e 
consciência político-pedagógica que fundamenta o PPP, mas ainda sem 
apresentar resultados efetivos. Devido a isso, considera-se a recomendação em 

implementação. 
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i) elabore diagnóstico da quantidade de escolas, por região, em relação à demanda 
necessária para a identificação da situação atual e das medidas prioritárias que 

devem ser adotadas, em relação à construção de novas escolas. 

Foi verificado em 2013 que uma das metas do então "Pacto pela Educação" era a 

excelência em infraestrutura, associada à realização de parcerias com o setor 
privado, de forma a potencializar os investimentos nas escolas. O cenário 
observado quando da auditoria era de insuficiência da quantidade de unidades 

escolares, tendo em vista o aumento gradativo da demanda. Durante as visitas, 
foram constatados prédios cedidos pelo Município para o funcionamento em 
conjunto das escolas, além de prédios alugados, com espaço físico improvisado e 

adaptado. 

Para o presente monitoramento as informações preliminares foram que o 
diagnóstico e redesenho da rede física para atendimento da demanda existente 
já haviam sido realizados. Sendo assim, foi solicitado, o levantamento do 
quantitativo atualizado das escolas por região, em relação à demanda por vagas, 
bem como o diagnóstico referente à construção de novas escolas para atendê-la. 

Foi encaminhada, pelo Núcleo de Obras da Rede Física, planilha contendo 29 

contratos para construção de escolas Padrão, em diversos Municípios do Estado 

de Goiás, com previsão de investimentos no total de R$ 110.479.430,39 (cento e 

dez milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e 
trinta e nove centavos). 

Conforme entrevista com o Chefe do Núcleo de Obras da Rede Física, não há 
levantamento do quantitativo atualizado das escolas por região em relação à 
demanda por vagas, bem como diagnóstico referente à construção de novas 

escolas para atendê-la, tendo em vista que a demanda de reformas/ampliações e 
construções é externa, ou seja, as unidades escolares enviam a solicitação de 
reforma ao Núcleo, que dá o encaminhamento processual para execução das 
obras. Sendo assim, o setor não possui um panorama da situação das unidades, 

apenas cumpre as demandas que chegam ao departamento. 
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A inexistência de um diagnóstico do quantitativo de escolas, relativo à oferta e 

demanda de vagas no Ensino Médio, como forma de melhor atender a população, 

denota o não cumprimento das estratégias 5.10 e 5.25, da meta 05, quais sejam: 

• 5.10 - criar mecanismos de estudos territoriais para mapear a oferta e 

demanda do Ensino Médio diurno e noturno, como forma de melhor 

atender a população, adotando formas alternativas de oferta do Ensino 

Médio para as populações itinerantes; 

• 5.25 - redimensionar a oferta da Educação de Jovem e Adulto - EJA no 

Ensino Médio (3 Etapa) no turno noturno, bem como a distribuição 

territorial das escolas de Ensino Médio, de forma a atender a toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos alunos. 

Relativamente aos arranjos institucionais e instrumentos de governança 

relacionados à meta 5, a rede estadual de Educação, de acordo com informações 

da Superintendência Executiva, não há pontos de estrangulamento críticos e 

afirmou que "houve um aumento no número de matrículas realizadas no Ensino 

Médio, assim como a diminuição do índice de abandono e aumento da 

proficiência dos alunos, de acordo com o censo escolar". 

Todavia, em se tratando do número de matrículas realizados, para o período 

2012-2015, de acordo com dados oficiais do INEP - Censo observou-se que houve 

um decréscimo desse quantitativo, em contradição ao afirmado pelo gestor; 

conforme segue: 
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Grafico 06: Quantidade de matrículas realizadas, no período de 2012 - 2015. 

Em relação às parcerias promovidas pela Secretaria quanto à promoção de oferta 

vagas de Ensino Médio, referente à população itinerante, em relação às 

estratégias: 

• 5.1. Realizar em parceria com os municípios no primeiro ano de vigência 

deste Plano, levantamento situacional dos jovens que se encontram fora 

da escola, ou em situação de vulnerabilidade social, nas zonas urbanas, 

rurais, quilombolas e indígenas do Estado, com o intuito de mobilizar o 

acesso e/ou retorno destes às escolas; 

• 5.21. Assegurar políticas de integração das redes públicas de ensino e da 

iniciativa privada com órgãos do governo e instituições não 

governamentais, com o objetivo de implantar políticas voltadas ao jovem. 

A 	Superintendência 	Executiva 	informou 	por meio 	do 	Ofício 	flQ 

008012016/SUPEX/SEDUCE, de 06.11.2016, que oferecem o EJA - Educação para 

Jovens e Adultos nos assentamentos em parceria com a UFG e o INCRA. Ressalta- 

se, porém, que o EJA, conforme estabelece a LDB, em seu artigo 37, é destinado 
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aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria. 

Considerando, ainda, que a Seduce não possui um diagnóstico dos jovens que se 

encontram fora da escola, ou em situação de vulnerabilidade social, não há como 

mobilizar o acesso destes às escolas, por meio de políticas específicas. 

Com relação à universalização do atendimento escolar para população de 15 a 

17 anos, tem-se que, de acordo com dados do Observatório do PNE houve um 

decréscimo da taxa de atendimento de Goiás, o que pode denotar que as ações 

desenvolvidas pela Secretaria, com vistas a garantir o acesso de jovens ao 

Ensino Médio não tem se mostrado eficientes. Gráfico 7. 

Gráfico 07: Evolução histórica da taxa de atendimento. 

Os dados apresentados acima corroboram a importância da elaboração de um 

diagnóstico do quantitativo de escolas, relativo à oferta e demanda de vagas no 

Ensino Médio, tendo em vista que um número de unidades escolares inferior ao 
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ideal pode resultar na limitação do acesso à rede de ensino pela população, o 

que acarretaria na diminuição das taxas de matrícula e de atendimento. 

A construção de novas escolas foi uma das prioridades retratadas no Plano 

Plurianual 2016-2019, por meio do Programa 1019 - Melhoria da lnfraestrutura 

Física, Pedagógica e Tecnológica, que tem como objetivo "garantir os padrões de 

qualidade da infraestrutura física, pedagógica e tecnológica das unidades 

escolares e dos prédios públicos da SEDUCE", visando assegurar aos profissionais 

da educação e aos alunos a qualidade de ensino necessária à efetivação da 

melhor aprendizagem, dando apoio técnico, tecnológico e suporte às atividades 

pedagógicas, contribuindo assim para a promoção da Educação Pública de 

excelência e equidade de forma que coloque a rede estadual de ensino de Goiás 

em destaque, como referência nacional em Educação. 

Integra o Programa, a Ação 3019 - Construção, Ampliação, Reforma e Adequação 

de Unidades Escolares e Prédios Públicos, que tem por objetivo "construir, 

ampliar, reformar e adequar às unidades escolares e jurisdicionadas obedecendo 

aos padrões básicos de infraestrutura para o Ensino Fundamental, Médio, 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação a Distância de 

forma a assegurar que as escolas tenham condições mínimas adequadas para a 

aprendizagem dos alunos; manter, orientar e conscientizar a comunidade escolar 

para a preservação do patrimônio público". 

O produto definido para a Ação é "Unidade escolar construída / Número". No PPA 

foram estabelecidas metas anuais para construção das unidades escolares, no 

período 2016-2018. Por meio da análise das metas estabelecidas no PPA, bem 

como dos resultados obtidos em 2016 pela Secretaria, observou-se a seguinte 

situação: 
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Quadro 03: Ação 3019 - Metas estimadas e resultados alcançados. 

UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA! NÚMERO 

Regionalização Ma jra 
2016 

Fva pa 
2017 

Mda 	a 
2018 

Mua 	a 
2019 

Td pa' 
P~ 

Alb4cio pda 
SSn-2016 

Região metropolitana 
deGoiânia 2 3 3 1 9 1 

Região centro goiano 
(EIXO BR-153) 1 1 0 O 2 O 

Região do entorno do 
Distrito Federal 9 10 10 7 36 O 

Região sudeste goiano 
(estrada de ferro) 1 0 O O 1 O 

Região sul goiano 1 0 O 0 1 O 

Região sudoeste goiano 1 1 O 0 2 O 

Região oeste goiano 
(eixoGO-060) 1 O O O 1 O 

Região noroeste goiano 
(estrada do boi) 1 1 O O 2 O 

Total doexercício 17 16 13 8 54 1 

Fonte: PPA 2016-2019 e Relatõrio de Realizaçoes Governamentais jan/out 2016. 

Percebe-se que as metas estabelecidas para construção de novas unidades 

escolares para o ano de 2016 não foram alcançadas, sendo executado apenas 

5,88% do estabelecido. 

Depreende-se, então, que a situação permanece inalterada, visto que não foi 

encaminhado qualquer levantamento realizado pela Secretaria e não foi 

evidenciado o diagnóstico da rede física como um todo, com aferição da 

demanda existente e do déficit de escolas nas regiões, o que impossibilita que a 

Seduce realize um planejamento eficaz da rede, com dados consistentes acerca 

da real necessidade de construção de novas escolas. Além disso, não houve 

atingimento das metas determinadas no Plano Plurianual 2016 - 2019. 

Dessa forma, considera-se a recomendação não implementada. 
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j) estabeleça de forma contínua e consistente, os ajustes necessários para adequar 

os perfis dos tutores pedagógicos às necessidades pedagógicas específicas das 

unidades escolares, bem como intensifique os métodos e procedimentos de 

comunicação e integração com os gestores de forma a garantir a transparência 

quanto às competências e atribuições desses profissionais. 

Quando da realização da Auditoria constatou-se a existência do Programa de 

Formação Continuada para Tutores Pedagógicos, o qual com base nos exames de 

proficiência técnica e pedagógica visava aperfeiçoar o acompanhamento e 

assessoramento das ações educativas desenvolvidas nas Unidades Educacionais. 

Entretanto, na percepção dos professores a tutoria era exercida por profissionais 

muitas vezes despreparados, distantes da realidade das escolas, e o papel da 

tutoria era estritamente o de mediador das informações da Secretaria, não 

auxiliando de forma efetiva no desenvolvimento das ações e práticas 

pedagógicas. Foi unanimidade, também, o entendimento de que a tutoria 

desempenhava um papel essencialmente fiscalizador. 

A Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação informou em resposta 

à Requisição nQ 04/2016-TCE, que atualmente existe a figura dos tutores 

educacionais, sendo que cada um deles realiza o acompanhamento de três a 

cinco unidades escolares, na regional, de uma a duas vezes por semana, com o 

intuito de desenvolvimento das seguintes atividades pedagógicas: 

1 - Orientar e acompanhar a construção dos documentos/instrumentos 

pedagógicos que nortearão a unidade durante todo o ano letivo, bem como 

acompanhar a construção e execução das ações propostas no Plano de Ação, 

propondo intervenções, quando necessárïo; 

2 - Promover a formação continuada em serviço dos diretores escolares e 

assessorar os coordenadores pedagógicos, a fim de melhorar a prática 

pedagógica dos docentes; 

3 - Elaborar plano de formação customizado para o diretor escolar, promovendo 

a formação continuada em serviço e orientando que o diretor também promova a 

formação dos coordenadores e estes, por sua vez, formem os professores. Para 
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isso há a equipe de Assessores de Gestão Pedagógica (AGPs), que promovem a 
formação dos diretores de Núcleo Pedagógico das Subsecretarias Regionais, os 
quais promovem a formação dos tutores educacionais, constituindo uma rede 
colaborativa de trabalho; 

4 - Implementar, acompanhar e monitorar os programas/projetos propostos pela 
SEDUCE. As visitas técnicas nas unidades escolares ocorrem exclusivamente por 
meio dos tutores, para auxiliar nas questões teóricas e pedagógicas, e nas ações 

práticas. 

Complementarmente, a Superintendência de Ensino Médio, conforme entrevista 
realizada considera que esse problema foi solucionado, e que além da formação 
por meio do Circuito de Gestão, os tutores também passam por formação 
contínua com as Superintendências de Ensino Médio e de Inteligência Pedagógica 
e Formação. 

A respeito do Programa Circuito de Gestão foi informado que há programas de 
formação específica, ou seja, projetos que envolvem toda a gestão da escola. 
Existe uma equipe de 20 formadores, lotados na Superintendência de Inteligência 
Pedagógica e Formação, que atuam diretamente nas unidades escolares para 
formação da equipe gestora (gestores e coordenadores pedagógicos). 

Nas escolas visitadas os gestores consideram que houve um aprimoramento no 
• acompanhamento/formação proporcionados pelos tutores educacionais, 

contribuindo para os pontos de melhoria, com pauta adequada à realidade da 
escola. 

Todavia, na visão dos professores entrevistados nas unidades escolares, os 
tutores realizam poucas visitas às escolas e por tempo exíguo, o que 
impossibilita a execução de um trabalho mais aprofundado às necessidades da 
escola; além disso, a maioria dos tutores fica restrita somente às questões 
burocráticas, não oferecendo um suporte pedagógico aos docentes. / 

Ante ao exposto, considerando a importância da tutoria educacional, como 	
á 

suporte na gestão escolar, percebe-se que apesar da Secretaria ter tomado 
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iniciativas no sentido de fortalecer o desempenho dos tutores para o 

cumprimento de seu papel, não foi evidenciada de forma sistematizada a 

execução das atividades pedagógicas desenvolvidas, portanto considera-se a 

recomendação em implementação. 

1) promova a adequação da infraestrutura das escolas e, de acordo com as 

prioridades, estabeleça a ampliação e extensão dos programas, bem como outras 

medidas possíveis, para resolver os problemas gerais e específicos, conforme as 

necessidades. 

À época da Auditoria foi verificada a existência do Programa Estadual "Dinheiro 

Direto na Escola - PROESCOLA', instituído pela Lei Estadual n 9  13.666, de 

2710712000, o qual compreendia serviços de manutenção corretiva de unidades 

escolares. A primeira fase das reformas havia sido iniciada em 2012 e 

contemplou 869 obras em 748 escotas em todo o Estado, o montante aplicado foi 

de aproximadamente R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais). A 

segunda fase foi iniciada em junho de 2013, com vistas a atender 264 unidades 

escolares que não fizeram parte da primeira etapa, totalizando R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais). 

Foi constatado, ainda em 2013, que todas as quinze escolas visitadas foram 

beneficiadas com o PROESCOLA; e que destas, cinco permaneciam em fase de 

obras. 

Além disso, havia sido formalizada uma parceria entre a Secretaria de Educação 

e Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, por meio do Termo de 

Cooperação ng 113812013-SEE/AGETOP, inserido no "Programa de Manutenção e 

Reformas das Unidades Escolares", no âmbito do Plano Plurianual 2012-2015. O 

Termo indicava investimentos no total de R$ 15.000.000.00 (quinze milhões de 

reais) previstos no orçamento de 2013 e beneficiaria 10 escolas com reformas e 

manutenção. 

Todavia, por meio de visitas às unidades escolares, à época, foi averiguado que a 

maioria ainda apresentava carência de infraestrutura demonstrando, portanto, 
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que os programas implementados não eram suficientes para suprir todas as 

adequações necessárias. Isso porque foram verificados diversos problemas nas 

salas de aulas, tais como rachaduras, infiltrações, locais mofados; além de 

espaços inadequados, acesso precário à internet e falta de laboratórios. 

Atualmente, de acordo com as informações da Secretária de Educação, as 

medidas a serem adotadas esbarram nos limites das possibilidades 

orçamentárias; portanto, dentro do alcance financeiro, a extensão do programa 

de adequação da rede está sendo executado, conforme necessidades 

constatadas em diagnóstico realizado. 

Por meio da análise de documentos encaminhados pelo Núcleo de Obras da Rede 

Física, verificou-se que foi autorizado para o ano de 2015 um valor total de R$ 

3.769.499,82 (três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e 

noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), para aquisição de 50 salas 

modulares, para 11 escolas. Destaca-se, entretanto, que nenhuma das escolas 

visitadas na época da Auditoria, nas quais foram detectadas falhas relativas à 

infraestrutura, foram contempladas com os recursos autorizados. 

Conforme já mencionado, no PPA 2016-2019 houve a inserção do Programa 1019 

- "Melhoria da lnfraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica", com o objetivo 

de garantir os padrões de qualidade da infraestrutura física, pedagógica e 

tecnológica das unidades escolares e dos prédios públicos da SEDUCE. 

Integra o Programa, a Ação 2093 - "Modernização das Unidades Jurisdicionadas 

da Educação", cujo objetivo é prover as unidades jurisdicionadas da Secretaria da 

Educação, visando garantir a melhoria e elevação da qualidade na Educação, 

firmar convênios e parcerias com outros órgãos para reformas, manutenção e 

aquisição de equipamentos, mobiliários e outros; e a Ação 3019 - Construção, 

Ampliação, Reforma e Adequação de Unidades Escolares e Prédios Públicos. 

Pela análise da execução orçamentária e financeira das Ações 3019 e 2093, para 

o exercício de 2016, observou-se a seguinte situação: 
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Quadro 04: Execução financeira e orçamentária das Ações 3019 e 2093. 
AÇÕES ORÇADO (PPA) EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

3019 - Construção, 
ampliação, reforma e 
adequação das unidades R$ 186.990.000.00 R$ 71.327.484,48 R$ 28.481.481,8€ R$ 17.042.307.85 
escolares e prédio 
públicos.  
2093 - Modernização das 
unidades jurisdicionadas R$ 29.740000,00 R$ 30.063.261,08 R$ 8.892.347,08 R$ 8.892.347,08 
da educação. 

Fonte: Portal (Joias Transparente - 211I1b. 

Verificou-se também, com a edição da Portaria n 9  356312016-GAB-SEDUCE, de 

04/1012016, que houve autorização para transferência de recursos financeiros no 

valor de R$ 6.461.575,63 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) destinados ao 

atendimento das despesas com ampliação (salas de aula) das unidades escolares 

da rede estadual, por meio do referido Programa 1019 - Ação 3019. Destaca-se, 

contudo, que do mesmo modo, nenhuma das escolas visitadas em 2013 e neste 

ano, para o monitoramento, foram incluídas no Plano de Aplicação da Portaria. 

Evidenciou-se, ainda, que 08 unidades escolares, integrantes do Convênio 112008, 

não tiveram suas obras concluídas, estando atualmente paralisadas ou em fase 

de elaboração de novo edital de licitação. Destaca-se que o montante referente 

às escolas é de R$ 17.124.835,90 (dezessete milhões, cento e vinte e quatro mil, 

oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). 

Para as 05 (cinco) escolas visitadas na etapa de execução, foram investidos, em 

2013-2016, por meio do Repasse Escolar: 

Quadro 05: Recursos financeiros repassados às unidades escolares. 

MUNICÍPIO ESCOLA DEeJI-O D 	de Dpsa de 
CaibI Qo 

Anápolis Escola Estadual vinícius de Moraes Baixo dempenho 2.039,78 21.578.67 

Edealina colégio Estadual Olímpio Silva M&liodesenipeift 11.097,56 62.273,37  

Pontalina colégio Estadual Jerônimo Pereira Médio desempenho 14.484,68 187.694,61 Maia  

Anápolis colégio Estadual Polivalente Frei João Aitodempenho 36.572,02 229.929,27 Batista 

Goiânia colégio Estadual Jardim América odmo 29.511,04 455.198.38 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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Observa-se que os maiores valores de repasse são destinados à aquisição de 

bens e materiais de consumo e contratação de serviço para a realização de 

atividades de manutenção, necessários ao regular funcionamento da 

escola (despesas de custeio), em detrimento aos repasses destinados à 

aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades. 

A necessidade de melhoria da infraestrutura escolar foi reconhecida por parte 

dos gestores e professores da rede, mediante entrevistas, e confirmada nas 

visitas aliadas à técnica de observação direta. De acordo com os professores 

entrevistados a infraestrutura está diretamente ligada ao desempenho dos 

alunos e qualidade da aula ministrada. Os gestores entrevistados relataram 

problemas, tais como: mobiliários e equipamento insuficientes; dificuldade em 

manutenção dos mobiliários; funcionários da própria escola atuando como vigia, 

dado que a segurança é precária ou até mesmo inexistente; 

inexistência/inadequação/funcionamento precário dos laboratórios de 

informática, química, ciências e biblioteca. 

Na visita realizada no Colégio Estadual Vinícius de Moraes pode constatar que a 

situação continua a mesma apontada quando da realização da auditoria, a 

unidade funciona num espaço cedido pela prefeitura, ou seja, o colégio funciona 

concomitante à unidade Municipal. Salienta-se que essa situação já perdura por 

13 (treze) anos. Além disso, essa circunstância impossibilita o crescimento da 

escola e guarda relação direta com o item 4.2 do Relatório - "quantitativo 

insuficiente de escolas", vez que resulta em lista de espera por vagas, já que não 

há como abrir novas salas de aulas. Destaca-se que do total de escolas estaduais 

da rede pública, 12,5% funcionam em espaço cedido, de acordo com planilha 

encaminhada pela Seduce. 

Foi observado, também, nas unidades escolares visitadas, ausência de quadra de 

esporte, onde os alunos praticam atividades em espaço impróprio, em frente às 

salas, o que atrapalha o desempenho dos estudantes em aula, bem como uma 

quadra danificada que serve de depósito de motos apreendidas pela Segurança 

Pública, e devido a isso, os alunos praticam suas atividades sob o sol. 
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Uma estrutura adequada influencia diretamente na motivação dos alunos, vez 
que o desempenho escolar está ligado à prática de esportes, como explica 
OLIVEIRA apud BRACHT, 2010: "A Educação Física tem seu papel no processo de 
socialização. E, socialização é uma forma de controle social, pela adaptação do 
praticante aos valores e normas dominantes como condição alegada para a 
funcionalidade e desenvolvimento da sociedade". E, de acordo com MEC: "A 

prática de esportes afasta a criança e o adolescente das drogas, aumenta a 
capacidade cognitiva do aluno, traz benefícios consideráveis à saúde e gera 
cooperação e socialização entre os estudantes". 

O acesso à internet também foi um dos pontos críticos levantados pelos 
entrevistados, dado que em grande parte das escolas a rede funciona de forma 
precária, não atendendo às necessidades e atingindo diretamente na qualidade 
escolar, isso porque, como constatado, os laboratórios de informática não podem 
ser utilizados. Uma das unidades possuía, inclusive, internet paga em detrimento 
daquela fornecida pelo Estado. 

Foi apontada, também, a dificuldade de atendimento pela Seduce, no que diz 
respeito à solicitação de reformas. Em uma das escolas, quando existe 
necessidade urgente, o modo alternativo encontrado pelos servidores foi a 
realização de eventos com o objetivo de arrecadar recursos para manutenção. 

Ressalta-se que a estrutura física deve ser atrativa para os alunos de forma que 
eles possam sentir-se confortáveis e seguros para desenvolverem suas 

atividades socioeducativas e seu pensamento crítico; pode-se considerar o 
espaço escolar como um forte potencial para o desenvolvimento de atividades 
cognitivas e motoras, tornando-se, assim, cenário de múltiplos interesses. Por 
outro lado, estudar em um local onde as estruturas são precárias onde se tem 
péssimas condições estruturais pode desestimular ou até mesmo contribuir para 
um possível afastamento do aluno da escola; um ambiente com recursos 
estruturais escassos torna-se um ambiente sem vida e sem a menor chance de 
promover qualquer tipo de atividade instrutiva (SILVA eta!, 2010). 

/ 
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A recomendação está diretamente relacionada à estratégia 5.3 da Meta 05 e, 

complementarmente à estratégia 5.6: 

• 5.3. Equipar e dotar no prazo de 10 (dez) anos as unidades escolares de 

Ensino Médio com equipamento, material didático específico, bibliotecas e 

laboratório; 

• 5.6. Desenvolver, no âmbito das unidades escolares de Ensino Médio, 

projetos e programas que visem à redução das taxas de abandono e 

evasão escolar, elevando as taxas de frequência e prevenindo situações 

de discriminação, preconceito, violência, consumo de drogas, gravidez 

precoce, em parceria com as famílias e os demais árgão públicos afins. 

Nesse sentido, tendo em vista que uma infraestrutura adequada está ligada a 

permanência do aluno na unidade escolar, com consequente redução das taxas 

de abandono e evasão, e elevação da frequência e permanência do estudante. 

Ainda, pode prevenir situações de discriminação, preconceito, consumo de 

drogas e gravidez precoce. 

Atualmente existem 40 escolas que funcionam em extensões, ou seja, salas de 

aulas do ensino médio que funcionam, em prédios não próprios da rede estadual 

de educação, bem como, 15.361 alunos do ensino médio que dependem do 

transporte escolar devido ao município não ofertar o nível de ensino médio para 

essa população, o que contribui para a evasão e abandono escolar, conforme 

ofício n 2  0080/2016/SUPEX/SEDUCE da Superintendente de Executiva, de 

06. 11.20 16. 

Em se tratando de investimento em equipamentos e mobiliários para a Ação 

2093 - Modernização das Unidades Jurisdicionadas da Educação, inserida no 

Plano Plurianual 2016-2019, foi definido como produto a "Unidade escolar 

beneficiada com equipamento e mobiliário Inúmero". Por meio da análise das 

metas estabelecidas, bem como dos resultados obtidos em 2016 pela Secretaria, 

resta evidenciada a seguinte situação: 
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Quadro 06: Ação 2093 - Metas Estimadas e Resultados Alcançados. 
Unidade Escolar Beneficiada com Equipamento e Mobiliário! Número 

Regionalização Meta raa Ma para Maja Iva para Ma ra ftairigido 	pda 
Seduce-2016  2016 2017 2018 2019 região 

Região metropolitana 123 123 123 123 123 95 
de Goiânia 

Região centro goiano 
(EIXO BR-153) 41 41 41 41 41 16 

Região norte goiano 64 64 64 64 64 30 

Região nordeste 
goiano 30 30 30 30 30 27 

Região do entorno do 
Distrito Federal 71 71 71 71 71 55 

Região sudeste 
goiano (estrada de 33 33 33 33 33 15 
ferro) 

Região sul goiano 39 39 39 39 39 51 

Região sudoeste 
goiano 46 46 46 46 46 26 

Região oeste goiano 
(eixo GO-060) 61 61 61 61 61 27 

Região noroeste 
goiano (estrada do 26 26 26 26 26 12 
boi) 

Total do exercício 534 534 53 4 534 534 354 

Fonte: PPA 2U1b-2019 e Relatório ce Realizaçoes uovernamentais jan/our 21)10. 

Já para a Ação 3019, considerando o produto definido no PPA 

"Reforma/Ampliação de Unidades Escolares Realizada / Número" e, por meio da 

análise das metas definidas e dos resultados alcançados, tem-se que: 

lia 11 
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Quadro 07: Ação 3019- metas estimadas e resultados alcançados 

Reforma/Ampliação de Unidades Escolares Realizadas / Número 

A~pela 
Recnabzaçáo NWapala MaPwa Mda ja MSapara Total n 

2016 2017 2018 2019 Paâo 2016 

Estado de 250 250 250 250 1.000 1.253 Goiás 

Fonte: PPA 2016-2019 e Relatório de Realízaçoes Governamentais jan/out Z(JIb. 

Dessa forma, depreende-se que, apesar da Seduce ter ultrapassado a meta 

estabelecida no PPA 2016-2019, referente à Ação 3019, para o produto 

"Reforma/Ampliação de Unidades Escolares Realizadas/Número", no exercício de 

2016, a situação detectada na Auditoria Operacional ainda não foi solucionada, 

considerando o fato de que os problemas de infraestrutura persistem. Referente 

ao produto "Unidade Escolar Beneficiada com Equipamento e 

Mobiliário/Número", constatou-se que a Secretaria cumpriu 66% da meta definida 

para o produto. 

Por outro lado, considerando as evidências obtidas, nota-se que a Secretaria vem 

buscando recursos e tomando medidas para suprir a carência das unidades; 

entretanto, grande parte das escolas não foi beneficiada e ainda carecem de 

infraestrutura adequada. 

Diante da situação exposta, considera-se a recomendação em implementação. 

m) atente para o cumprimento da Lei Federal nQ 1.098, de 1911212000, quanto às 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A Lei Federal ng 1.098, de 19/12/2000, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida. Igualmente, a Norma Brasileira ABNT NBR 9050 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do 

II 
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projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 

Foi constatada na auditoria que uma das metas era a ampliação dos prédios 

escolares da rede para implementação de acessibilidade arquitetônica em todos 

os ambientes, tais como rampas e via de acesso, sinalização tátil, sonora e visual 

e sanitária acessíveis, no período de 2012 a 2014, já que a rede de ensino 

possuía menos de 10% de acessibilidade nos ambientes escolares. Das 181 salas 

de aula, das 15 escolas visitadas, 121 não possuíam rampa de acesso/porta 

alargada. Foi constatada a existência de barreiras físicas que impediam o acesso 

de alunos com deficiência. 

Pelas 	informações 	atuais 	obtidas, 	constantes 	no 	Ofício 	n 

008012016/SUPEX/SEDUCE, de 06111/2016, as escolas ainda não estão 
adequadas plenamente aos requisitos de acessibilidade. Pela relação das escolas 

estaduais, com levantamento da situação de acessibilidade relativa aos 

banheiros, verificou-se que das 40 escolas discriminadas, 50% possuem 

sanitários acessíveis. 

Conforme preceitua o artigo 11 da Lei Federal n 9  1.098/2000 todas as 

construções/reformas de edificações destinadas ao uso coletivo deverão ser 

executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida; e que a acessibilidade compreende: 

Art. 11 E .3 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade: 
- nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a 

estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 
veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção permanente; 
11 - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre 
de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com 
o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta 
Lei; e 
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IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobi'idade 
red uzida. 
Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza 
similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam 
cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com deficiência 
auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de 
modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. 
Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêrleres devem 
fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o 
atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Percebe-se, portanto, que a acessibilidade deve ser garantida no ambiente como 

um todo, não somente nos sanitários das edificações. 

De acordo com entrevistas realizadas aliadas à técnica de observação direta, nas 
visitadas, relativamente aos requisitos de acessibilidade, restou constatado que a 
maioria das unidades possui banheiros adaptados e rampas de acesso. 

Todavia, foram detectados inexistência de comunicação horizontal das 

dependências do edifício; presença de barreiras arquitetônicas e de obstáculos 

que impedem ou dificultam a acessibilidade; e ausência de reservas de vagas 
próximas dos acessos, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. 
Outro problema identificado foi que nas unidades com mais de um pavimento, os 
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portadores de deficiência/dificuldade de locomoção ficam restritos ao térreo, uma 
vez que inexiste possihiHdade de acesso aos demais andares. 

Foto 02. Colégio Estadual Jardim Americ 	com ausencia de rebaixo no pátio para acesso à cadeirante. 

Destaca-se que cabe ao poder público a tomada de decisões e das ações 
executórias das políticas de acessibilidade, bem como a garantia de que todos 

consigam se locomover livremente e sem o impedimento de qualquer barreira 
física, independentemente das limitações de cada um. Dito isso, a 

impossibilidade de utilizar plenamente, com segurança e autonomia, o edifício da 
escola, seus espaços e mobiliários pode ocasionar o abandono do aluno, além de 

desrespeitar os direitos fundamentais, e r• tratar uma educação não inciusiva. 

Considerando as evidências obtidas, percebe-se que a Secretaria vem tomando 

iniciativas no sent',do de adequar as unidades escolares aos requisitos de 
acessibilidade; no entanto, a adequação realizada restringe basicamente ao 

sanitário e rampas de acesso, e não no ambiente como um todo; diante da 
situação relatada considera-se a recomendação em implementação, 

n) estabeleça à aglutinação das despesas do ensino médio, específicas da 
Subfunçào 362- Ensino Médio, independentemente da utilização da Subfunção 
368- Educação Básica incluída pelo Ministério da Educação, em consonância com a 
devida transparência, preceituada na legislação pertinente. 
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À época da realização da Auditoria foi constatado que em algumas situações não 

era possível identificar as despesas específicas do ensino médio, já que eram 

realizadas na subfunção 368 - Educação Básica, agregando gastos que 

abrangeram mais de uma fase de ensino, o que dentre outras coisas, afetaria a 

transparência exigida pela legislação pertinente. 

A Seduce informou por intermédio do Ofício ng 088312016-GAB/SEDUCE, datado 

de 05.07.16 que em agosto do mesmo ano teria reunião com as pastas 

responsáveis, tendo como finalidade adotar medidas pertinentes para atender a 

recomendação. 

Posteriormente, em entrevista realizada no dia 26110/2016, o Superintendente de 

Gestão, Planejamento e Finanças esclareceu que a Seduce segue às diretrizes da 

portaria do MEC, que julgou necessária a criação da Subfunção-368 - Educação 

Básica, de modo a atender as ações que contemplavam mais de uma etapa da 

Educação Básica. Ressaltando que a orientação mantém as subfunções Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Infantil, não comprometendo o 

lançamento das despesas específicas de cada um deles, assegurando a 

transparência por considerar que não houve a exclusão das subfunções já 

existentes. 

Alerta-se que, considerando que as despesas comuns, elencadas na subfunção-

368, permitem a regularização contábil da despesa, mas não possibilitam o 

detalhamento dos custos específicos de cada etapa, a situação descrita não 

possibilita a emissão de relatórios gerenciais que quantifique o exato custo em 

cada fase de ensino, assim compromete a eficiência da gestão. 

Diante da situação relatada considera-se a recomendação implementada. 

o) realize reunião com a Superintendência do Tesouro Estadual, Secretaria da 

Gestão e Planejamento (SEGPLAN), bem como com outras entidades envolvidas no 

planejamento e controle orçamentários e financeiros, para que, seja definitiva e, 

formalmente, definidas as atribuições e competências em relação ao envio dos 
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dados e informações relacionadas às receitas e despesas pertinentes à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), no SIOPE. 

No âmbito da auditoria foi identificada a não definição formal do órgão 

responsável por inserir dados e informações no SIOPE - Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação. Esse serviço foi realizado até 2012 

pela Sefaz que posteriormente oficiou a Seduce, que não atendeu, para assumir 

a alimentação do sistema. O fato pode ter ensejado a possibilidade da inserção 

de dados inconsistente no Sistema. 

A Secretaria esclareceu por meio do Ofício ng 088312016-GAB/SEDUCE de 

05/07/16, que em agosto do corrente ano foi programada reunião entre a 

Superintendência do Tesouro Estadual, Secretaria de Gestão e Planejamento 

(SEGPLAN), bem como com outras entidades envolvidas no planejamento e 

controle orçamentários e financeiros, para que sejam formal e definitivamente 

definidas as atribuições e competências em relação ao envio dos dados e 

informações relacionadas às receitas e despesas pertinentes à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE), no SIOPE. 

Em entrevista realizada com o Superintendente de Gestão, Planejamento e 

Finanças foi informado que os dados relativos à execução orçamentária 

pertinente à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) estão 

sendo inseridos no SIOPE pela Seduce desde 2015, de forma atualizada e em 

conformidade com normas e objetivos pertinentes. 

Diante dos fatos apresentados considera-se a recomendação implementada. 

p) cumpra, efetivamente, a Lei Federal n2  11.494107, de 2010612007 e alterações  

posteriores, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 1 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no que diz 

respeito à atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

- CONFUNDEB, considerando que o mesmo se encontrava desativado desde 2011. 

Foi verificado o nãb cumprimento da Lei nQ 16.071, de 10 de julho de 2007, o 

qual regulamenta o Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Básica e valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no que diz respeito 

à atuação do Conselho de Acompanhamento, Controle e Fiscalização e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - CONFUNDEB, que se encontrava 

desativado desde 2011. 

O Conselho ficou sem atuar por um período de 01 ano e 09 meses, estava com o 

cadastramento desatualizado e a última atualização havia ocorrido a seis anos da 

época da Auditoria. Tal situação ensejou na falta de análise das prestações de 

contas referentes aos períodos de janeiro a dezembro de 2012 e de janeiro a 

junho de 2013. 

Em relação à recomendação, a Secretaria informa por meio do meio do Ofício flQ 

088312016-GAB/SEDUCE, de 05.07.16, que foram tomadas as devidas 

providências e que o conselho encontra-se ativo. Todavia, o Superintendente de 

Gestão, Planejamento e Finanças também esclareceu, em entrevista, que o 

conselho do FUNDEB foi instituído pela Lei Estadual ng 16.07112007, mas não tem 

conhecimento a respeito de sua atuação. 

Ressalta-se que a inatividade do Conselho pode resultar na falta de 

acompanhamento, controle social e fiscalização sobre a distribuição, 

transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

Diante dos fatos apresentados, considerando-se que não foram encontrados 

quaisquer registros de atuação do CONFUNDEB, considera-se a recomendação 

não implementada. 

Sh 
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3. 	CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como foco monitorar as recomendações propostas no 

Relatório de Auditor 

ia Operacional Coordenada nQ 00112013, validadas pelo Acórdão n 2  34612016, 

realizada na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). 

Para medir o grau de implementação das deliberações do referido acórdão, 

foram adotados quatro níveis de classificação das recomendações: a) 

Implementada; b) Em Implementação; c) Parcialmente Implementada; d) Não 

Implementada. A classificação "parcialmente Implementada" agrupa as 

deliberações que foram objeto de adoção de alguma medida e não há 

perspectiva de adoção de outras em curto prazo, mas os resultados foram 

considerados suficientes ou ainda carece de continuidade. A classificação "Em 

Implementação" abrange deliberações que foram objeto de algumas medidas e 

que ainda estão sendo trabalhadas pelo gestor. 

Diante das informações obtidas ao longo deste monitoramento, a situação de 

implementação das recomendações é apresentada no quadro abaixo. 

Quadro: Situação de implementação das deliberações em dezembro de 2016 

RECOMENDAÇÕES SITIJAÇAO DE IMPLEMENTAÇAO % 

"n", 	'o" Implementada 20 

"d", "g", "h", "j", 1", "m" Em implementação 40 

"a", "b", "c", "e", fljfl 	"p" Não implementada 40 

- Parcialmente implementada O 

O presente monitoramento foI realizado decorridos três anos da Auditoria 

Operacional Coordenada, sendo constatado que para 3 recomendações, ou seja 

20%, houve adoção de medidas, por parte da jurisdicionada, que atenderam aos 

propósitos almejados pelo Tribunal, o que demonstra um nível insatisfatório de 

atendimento das medidas propostas pelo TCE. 

Foi constatado que 40% das recomendações ainda estão em implementação, ou 

seja, as providências para cumprir a deliberação ainda estão em curso; restam 
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pendentes de implementação 40% das recomendações. Portanto, constata-se 
que, de modo geral, 80% das recomendações ainda não se encontram 
totalmente implementadas, sendo que metade delas não estão sequer em fase 

de implementação. 

A recomendação emanada do Tribunal tem como objetivo buscar o 
aprimoramento da gestão pública, sendo resultante de avaliação técnica fundada 
na perspectiva da missão constitucional do controle externo atribuída a esta 

Corte de Contas. 

Por certo, a recomendação não traz em si a natureza coercitiva da determinação, 
a qual, via de regra, decorre da inobservância de normas ou princípios aplicáveis 

à Administração Pública. Ao passo que do gestor não é esperado outro proceder 
que não o cumprimento da determinação, em relação à recomendação já se 
admite certa flexibilidade na sua implementação. Assim, pode o administrador 
público atendê-la por meios diferentes daqueles recomendados, desde que se 

demonstre o atingimento dos mesmos objetivos. 

De acordo com práticas internacionais - Entidade de Fiscalização Superior (EFS) 
do Canadá, a medida de impacto do Monitoramento é aferida por meio da taxa 

média de implementação das recomendações propostas na Auditoria, a qual 
varia entre 60 a 75%. À vista disso, considerando que a taxa ïmplementada neste 
trabalho foi de apenas 20%, conclui-se que o impacto não foi satisfatório e se faz 
oportuna a determinação de Monitoramento futuro. 

4. 	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante do exposto, submete-se este Relatório de Monitoramento à consideração f 
superior com as seguintes sugestões: 

- Considerar como: 
implementadas as recomendações "f", "n", "o"; 

em implementação as recomendações "d", "g", ' 4 h", "j", "1", 
não implementadas as recomendações: "a", "b", "c", "e", "i", 
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II - Dar ciência à Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esporte - Seduce, 

do Relatório de Monitoramento, e: 

III - Determinar, fixando prazo, que a Secretaria de Estado de Educação Cultura e 

Esporte - Seduce, elabore e encaminhe a esta Corte Plano de Ação, conforme 
anexo, com indicação do prazo para implementação definitiva das 
recomendações "b", "c", "d", "h" fljt I•ji1, 1 11 ,  Ilim% •IpI9 alertando 

que o não cumprimento da determinação, sem justificativa, enseja proposta de 
aplicação de multa, aos gestores, fundamentada nos incisos VII e VIII do art. 112 
da LOTCE-GO dc os incisos VII e VIII do art. 313 do RITCE-GO. 

IV - Determinar a inclusão de um novo Monitoramento nos próximos planos de 
fiscalização com vistas a averiguar o cumprimento do restante das deliberações. 

Gerência de Fiscalização do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em 
Goiânia, em 16 de fevereiro de 2017. 

Vera Núbih Zarfdpadi iomes 
Analista de Controle Externo 

	 Analista de Controle Externo 
Mat. 6556 
	 Mat. 13412 

.WeúrioMa rt i n s 
,,,, _Aessor Supervisor 
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