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Garantir o direito de aprender, para todos e para cada um.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PDE
Responsabilização / Mobilização
• O PDE foi criado como um plano coletivo de médio e de longo prazo, sistêmico, cujo
objetivo é melhorar a qualidade da educação no País, com foco prioritário na educação
básica.

• Para que isso seja possível, é necessário o engajamento da sociedade civil, pais, alunos,
professores e dirigentes em iniciativas que ampliem as condições de permanência e efetiva
aprendizagem do aluno na escola.

• Entre as várias ações previstas no Plano, está a adesão ao PDE, e cuja adesão significa
comprometer-se com as vinte e oito diretrizes do Plano.

• A idéia-chave é o estabelecimento de mecanismos de indução para a adoção das
diretrizes e para o cumprimento de metas do lDEB.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - IDEB
• O PDE estabelece um plano de metas de qualidade a serem alcançadas.
• O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado para a definição
dessas metas.
• O IDEB avalia o ensino por escola, município ou estado, tem notas de 0 a 10 e leva em
conta o desempenho dos alunos na Prova Brasil e no Saeb, bem como as taxas de
aprovação, reprovação e abandono escolar.
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ADESÃO AO PDE
PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Assinaram o Termo de Adesão até 21 de maio de 2008:
•

ESTADOS – 26 e o Distrito Federal

•

MUNICÍPIOS – 5.452 (98% dos 5.564 municípios brasileiros)

Dentre os municípios que assinaram o Termo de Adesão:
•

MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS – 1.242 (100% dos 1.242 municípios
prioritários)

•

DEMAIS MUNICÍPIOS - 4.210 (cerca de 97% dos 4.322 municípios)

ADESÃO AO PDE
PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO
•

Ao aderir ao PDE – Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,
Estados e Municípios devem realizar um diagnóstico minucioso da realidade
educacional local a partir das dimensões:

a) gestão educacional;
b) formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio
escolar;
c) práticas pedagógicas e avaliação; e
d) infra-estrutura e recursos pedagógicos.

•

A partir desse diagnóstico, desenvolverão um conjunto coerente de ações. Esse
conjunto de ações é o que denominamos Plano de Ações Articuladas (PAR).

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)

Elaboraram e encaminharam o PAR:
•

ESTADOS – 23 (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo estão
iniciando ou elaborando/ajustando o documento). Desses 23 PAR encaminhados,
foram analisados e firmados convênios com 21 estados.

•

MUNICÍPIOS – 2.925 (cerca de 52% dos 5.564 municípios brasileiros). Desses
2.925 PAR encaminhados, foram analisados e firmados Termos de Cooperação
com 2.078 municípios.

Dentre os 2.925 municípios que encaminharam o PAR:
•

MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS – 1.241 (quase totalidade dos 1.242 municípios
prioritários – todos analisados)

•

CAPITAIS E GRANDES CIDADES – 77 (70,6% dos 109 municípios que integram
o GT – 73 analisados).

•

DEMAIS MUNICÍPIOS – 1.465 (34,7% dos 4.213 municípios brasileiros – 857 já
analisados)

REPASSE DE RECURSOS EM 2007 E 2008
ESTADOS
• 21 estados conveniaram com o MEC, em 2007, e receberam 835 milhões de reais,
sendo:
• Apoio à gestão, formação e práticas pedagógicas – 510 milhões
• Infra-estrutura indígena – 80 milhões
• Infra-estrutura excluindo escolas - 245 milhões
MUNICÍPIOS
• Em 2007 foram firmados convênios com 38 municípios e receberam 82,5 milhões, sendo:
• Infra-estrutura – 33 milhões
• Materiais pedagógicos, equipamentos e mobiliário – 49,5 milhões
•

Proinfância – foram firmados, em 2007, convênios com 496 municípios para construção
de 515 unidades de educação infantil, investindo-se 363 milhões de reais.

CONVÊNIOS JÁ FIRMADOS COM MUNICÍPIOS EM 2008:
• Convênios com 331 municípios para construção de 340 unidades de educação infantil,
investindo-se 238 milhões de reais.
•

Convênios com 540 municípios para recebimento de ônibus pelo Caminho da Escola
com investimento de 72,5 milhões de reais.
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