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 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014 . 

 
ARTIGO 1º - Art. 1o:  É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do 
Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.  
 
 
 
 
 

 PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – PEE  LEI Nº 18.968, DE 22 DE JULHO DE 2015. 
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O QUE É O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE? 

 
 Documento, produto emanado da ação coletiva das diversas instituições que compõem o Fórum Estadual de Educação, sob a coordenação da 

Secretaria de Estado da Educação, define os parâmetros das ações do Poder Público, no âmbito da Educação do Estado de Goiás e de seus 
246 municípios. Traz um conjunto de reflexões, ações, metas e prazos no campo educacional e deve responder às necessidades reais através 
de metas e ações centradas em estratégias de curto, médio e longo prazo. 

 

QUAL A FINALIDADE DO PEE? 

 
 Direcionar esforços e investimentos por meio de ações e políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação no país, estados e 

municípios. Com força de Lei Nacional 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014 e Lei Estadual 18.968, DE 22 DE JULHO DE 2015 a qual 
estabelece 21 metas a serem atingidas nos 10 anos subsequuentes a criação das referidas leis. 

 

A RELEVÂNCIA DAS AÇÕES E DO ACOMPANHAMENTO: 

 
        O papel do Estado no PEE é o atendimento e a garantia do cumprimento dos direitos universais dos cidadãos 
em parceria com os Setores organizados da sociedade civil na participação do planejamento do PEE e também da 
implementação e monitoramento dos Planos Estadual e Municipais de Educação.  

 
 

        O monitoramento das ações será feito tendo como base o PDCA que é uma ferramenta da 
qualidadeutilizada no controle de processos, que tem como foco a solução de problemas. Sua aplicação 

consiste em quatro fases: 
 
P (plan: planejar): seleção de um processo, atividade ou máquina que necessite de melhoria e elaboração de 
medidas claras e executáveis, sempre voltadas para obtenção dos resultados esperados; 
D (do: fazer): implementação do plano elaborado e acompanhamento de seu progresso; 
C (check: verificar): análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se necessário, reavaliação do plano; 
A (act: agir): caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma em um novo padrão. 

 
                                                   (Fonte: https://blogdaqualidade.com.br)
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 A qualidade da educação depende, em grande parte, das condições de trabalho dos profissionais da educação, aí incluídas a gestão 

democrática e participativa, a valorização salarial, o número de alunos por turma, instalações e equipamentos escolares, 
disponibilidade de materiais didáticos e a alocação de tempo remunerado para a preparação do trabalho didático-pedagógico. 

 

 Lei do Plano Estadual de Educação 18.969 - Sancionada em  22/07/2015. 
 

Objetivo: 
 
        Realizar trabalho de forma colaborativa com a intermediação dos diversos parceiros no conjunto de escolhas e decisões sobre as ações 
presentes e futuras que incluem os propósitos da referida ação, seus objetivos e os meios para alcançá-los objetivando  construir uma cultura 
de planejamento democrático, científico e sistêmico de forma participative. 

Etapa Ação Cronograma 
- Estruturação da Coordenação do Plano Estadual de Educação na 

SEDUC. 

-Reunião com Superintendente para planejamento da estruturação da Coordenação do PEE 

na SEDUC; 

-Disponibilização de espaço físico para a organização da estrutura do PEE; 

-Formação de equipe de trabalho; 

-Realização de reuniões com departamentos para localização e organização dos materiais e 

histórico de criação do PEE na SEDUC; 

-Solicitação de criação de logo para o Plano Estadual de Educação junto à Superintendência 

de tecnologia; 

-Divulgação da criação e estruturação física do PEE junto aos departamentos da Secretaria; 

-Solicitação ao Departamento de Eventos e Comunicação de espaço específico no site da 

SEDUC para que se dê publicidade e ampla divulgação nas mídias e redes sociais das ações 

e toda a documentação relativa ao PEE. 

 

 

 

Abril/maio 

- Organização da Equipe Técnica e criação de cronograma e 

metodologia do trabalho; 

-Levantamento e análise dos documentos da Gestão anterior 

(relatórios, memoriais, indicadores, ações realizadas). 

Decisões  Secretária/Coordenação PEE/Superintendência responsável Abril/maio 

Cronograma de ações – Plano Estadual de Educação – PEE 

Abril/Dezembro 2019  Coordenação Estadual 
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- Posse da Equipe de Coordenação do PEE; 

- Apresentação dos trabalhos da equipe técnica do PEE pela Srª. 

Secretária de Educação, junto aos superintendentes e equipe de 

Gestão sobre a responsabilidade das ações em cumprimento ao PEE 

e apoio das solicitações referentes ao trabalho de monitoramento,  

execução e acompanhamento por esta coordenação; 

- Solicitação à Superintendência de Tecnologia (Bruno) para o  

desenvolvimento de sistema para vinculação das metas/ 

acompanhamento e monitoramento das ações realizadas junto às 

Superintendências. (Modelo MEC). 

 

 

Reunião da Secretária com equipe gestora. 

Abril/Maio 

- Reunião de trabalho com Equipe técnica. (após formação da 

equipe). 

- Organização da equipe/Coordenação; 

- Distribuição das metas entre a equipe para um melhor acompanhamento, apoio e 

divulgação das ações para acomplanhamento do Plano em cumprimento das metas 

planejadas; 

Junho/Julho 

 

-Organizar o trabalho com definição e distribuição de 

responsabilidades, solicitando nas Superintendências/ nomes de 

pessoas responsáveis pelo PPA, estas serão responsáveis por 

acompanhar e dar informações das ações planejadas/realizadas à 

Coordenação. 

 

-Enviar memorando de solicitação às superintendências com indicação de pessoa 

responsável por acompanhar o PPA (será o contato responsável em fazer a interlocução das 

ações realizadas pelas Superintêndências). 

Abril/maio 

- Criação de agenda de trabalho com datas de reuniões. -Avaliar cronograma de monitoramento, realizer divisão de metas entre a equipe 

técnica/Divulgação/ para o Dep. Comunicação para que se dê ampla divulgação dos 

trabalhos. 

 

Maio 

 

-Reunião com os representantes do Conselho Estadual/Fórum/Dep. 

Comunicação da SEDUC e Assembleia; 

 

 

- estabelecer parceria de trabalho participativo com as Superintendências e apresentar 

cronograma de trabalho  e reuniões com o objetivo de dar transparência e participação 

colaborativa à todos os envolvidos. 

 

 

Maio/junho 

 

-Reunião de alinhamento com Gerência de 

Planejamento/PAR/BNCC/Prestação de contas. 

 

 

 

-Realizar reunião com as Instâncias representantes do PEE: Conselho Estadual/Fórum de 

Educação/Assembléia Legislativa e Comissão Técnica para verificação das metas atingidas 

e estudo de metas e ações que não foram realizadas; 

-Criar Canal de Comunicação  com comunidade escolar e sociedade para levantamento de 

divuculdades e proposições de ajustes das metas; 

-Estudo das dificuldades levantadas, confecção de gráfico comparativo; 

- Os relatórios gerados por meio do monitoramento deve ser objeto de estudo e análise pela 

Coordenação/gestão para ajustes nos projojetos e programas executados pela SEDUC; 

- Reprogramação de ações, com análise  na Base Nacional Comum Curricular - BNCC/ 

com base nas ações planejadas e não executadas pelas Superintendências e relatórios de 

execução enviados  para a Gerência de Planejamento/PPA); 

-Alinhar o trabalho com a Gerência de  Planejamento/ metas correspondents/ ações do 

PPA/relatórios de execução/avanços/dificuldades (criar planilha /gráfico de 

 

Junho/Julho 
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acompanhamento); 

-Análise do orçamento e possibilidades do cumprimento das metas; 

- Edição /correção do relatório 2016/2018  (deveria ter sido divulgado em 2018). 

 

-Fazer estudo do PNE/PEE/ Metas realizadas/índices 

atingidos/avanços (criar plano novo plano de ação caso necessário). 

 

-Reunião de planejamento  e alinhamento das tarefas da equipe técnica; 

-Análise dos indicadores e metas mensuráveis; 

- Estudo para reflexão política e técnica sobre diretrizes, objetivos, metas e estratégias  

com análise dos indicadores; 

 

Julho/Agosto 

-Relacionar metas e estratégias por período de execução. 

 

-Fazer cronograma de acompanhamento. Julho /Agosto 

-Fazer análise/estudo do relatório Mauro Borges/municípios em 

vulnerabilidade/ índice de analfabetismo % de investimentos. 

 

-Equipe técnica e Comissão Técnica/Superintendencia  Executiva para proposição de ações; Julho/Agosto 

-Reunião com Superintendência de tecnologia - NUTE/ para fins 

de melhoria da coleta dos dados. 

-Solicitação de verificar possibilidade de desenvolvimento de sistema para 

acompanhamento de execução das metas (dados devem ser alimentados pelos responsáveis 

em cada  Superintendência/ verificação de possibilidade de linkar informações dos 

sistemas: SIOFE/PPA/SIGE. 

 

Maio/Junho 

-Estabeçer rotinas de Trabalho para monitoramento e 

acompanhamento das ações executadas pelas Superintendências. 

-Reuniões semanais com equipe técnica; 

- Reunião mensal com Comissão técnica ou de acordo com a necessidade; 

-Reuniões mensais com Entes representativos ou de acordo com a necessidade; 

-Envio de informações para divulgação dos trabalhos para Departamento de  Eventos e 

Comunicação. – Quinzenalmente. 

Rotina de trabalho a partir 

Julho 

-Reuniões entre a Secretária e equipe Gestora: 

 

a) Envio de relatórios e gráficos para análise coletiva dos avanços e dificuldades que 

ocorreram no processo de execução do PEE/verificação de adequações necessárias; 

b) Acompanhamento dos avanços e dificuldades para o alcance das metas definidas no 

PEE 2015-2025. 

               Mensal 

- Ferramenta de controle de execução das ações e trabalhos; - Abertura de processo no SEI  direcionado a cada superintendência para fins documentais 

de comprovação das metas executadas para inserção de anexos  como relatórios, imagens e 

documentos referentes ao cumprimento e execução dos trabalhos. O objetivo desta ação é 

a responsabilização do cumprimento das metas realizadas por cada superintendência e 

evitar a descontinuidade caso ocorra mudança do gestor. 

 

-Envio do texto preliminar elaborado pela equipe técnica à -

Secretária Estadual de Educação para validação do trabalho da 

equipe técnica. (O relatório deve ser encaminhado oficialmente, 

contendo a Ficha de Monitoramento Preenchida (Parte A, B e C), 

as Notas Técnicas e outras informações relevantes. 

 

-Comissão Técnica e membro da Coordenação Estadual representante da SEDUC; 

-Todas as informações relevantes e processos decisórios decorrentes dessas reuniões 

devem ser divulgados e registrados em memoriais/relatórios/atas.  

 

 

 

Outubro 

 

-Comissão Coordenadora valida o relatório e organiza o processo 

de consulta pública. 

-Trabalho conjunto a ser realizado pela Comissão Coordenadora de Monitoramento e 

Avaliação do PEE. 

Outubro a novembro  

-A comissão coordenadora sistematiza as sugestões e envia para a - Realizado pela Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do PEE. Novembro  
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Secretária o documento de avaliação  da versão final do PEE. 

 

-Reuniões entre a Secretária Estadual de Educação e todos os 

gestores da Seduc para rever as políticas, ações e programas e/ou 

propor alterações no PEE 2015-2025, caso  necessário. 

 

Secretaria de Estado da Educação de Goiás / Cordenação PEE Dezembro  

 

Fluxo de trabalho e Monitoramento:  
 

- Convocar os responsáveis (equipe técnica (coordenação do PEE) e Comissão Técnica (composta por  representantes de cada superintendência). 

- Dar inicio ao trabalho de  monitoramento afim de detectar inconsistências no texto da lei, nas metas ou nas estratégias. Esse trabalho possibilita a necessidade de ajustes a 

fim de viabilizar a execução do PEE. Os ajustes podem estar relacionados ao cumprimento dos prazos ou até mesmo às ações previstas nos referidos documentos. As 

referidas ações devem suprir lacunas até que se conclua todo o processo de monitoramento e avaliação. As alterações, caso necessárias, poderão ser efetivadas como a 

legislação determina; 

- O monitoramento e a avaliação do PEE devem envolver a população por meio de instrumentos participativos. Faz parte desse processo o debate do PPA, da LDO e da 

LOA, incluindo o que está previsto no PNE e PEE.  

 

Fluxo de Avaliação: 
 
 Equipe e Comissão Técnica analisa os relatórios anuais de monitoramento; 

 Equipe técnica elabora o documento AVALIAÇÃO DO PEE (versão preliminar); 

 Equipe técnica encaminha o documento preliminar ao secretário para análise e validação; 

 Secretária de Educação encaminhar o documento preliminar à Comissão Coordenadora, depois de validá-lo deverá ser organizado o processo de 

consulta pública;  

 A Secretaria poderá rever as políticas, ações e programas e/ou propor alterações no plano vigente, caso sejam necessárias; 
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Elaboração: 
 
 
        
       Coordenação do Plano Estadual de Educação. 
 
                                                                              Goiânia, maio de 2019. 


