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INTRODUÇÃO
Para o Governo de Sergipe, a educação de qualidade é primordial. Nesse contexto, a
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura-SEDUC, no Planejamento
Estratégico do quadriênio 2019-2022, norteará as políticas de Educação, Esporte,
Lazer, Juventude e Cultura a partir de dois grandes focos:
A Educação como Política Pública de Estado tem como pano de fundo da política
educacional a consecução do Plano Estadual de Educação-PEE (2015-2025).
A valorização e a democratização das Políticas Públicas de Cultura, Esporte, Lazer e
Juventude.
Dessa forma, a proposta é impulsionar ações para a melhoria da qualidade da
Educação, do Esporte e da Cultura em Sergipe. Ações que vão além de atender às
demandas urgentes que surgem diariamente, mas, sobretudo, ações que primem
pela equidade, inovação e efetividade, tendo em vista a consecução dos objetivos
governamentais e, prioritariamente, a efetivação do Plano Estadual de Educação-PEE
(2015/2025), em consonância com o Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2024). A
ideia é criar, implantar e implementar “projetos estruturantes e portadores do futuro
para as novas gerações”, o que demanda da SEDUC alocar os recursos disponíveis,
com prioridade máxima, para as ações que resultem na excelência da educação
ofertada para a população sergipana, na proatividade e inovação no planejamento
e desenvolvimento de projetos e/ou iniciativas que possibilitem a todos os que
fazem a Secretaria estarem sempre à frente no pensar e na implementação de
mudanças necessárias para a melhoria da gestão, tendo em vista a modernização da
infraestrutura das unidades escolares, a valorização dos profissionais do magistério,
a necessária e urgente democratização da gestão escolar, o desenvolvimento do
pensamento científico e tecnológico, a preparação para a cidadania e para o mundo do
trabalho e, consequentemente, para a aprendizagem dos estudantes e a conclusão
de todas as etapas da Educação Básica, na idade certa.
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2. PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE SERGIPE
2.1 A abrangência da Rede Estadual de Educação
No que concerne à matrícula, somos hoje a terceira menor rede pública estadual, atendendo, em 2019,
a 150.087 alunos, distribuídos em 299 escolas urbanas, com uma matrícula de 143.659 alunos, e 37
escolas rurais, com 6.428 alunos.
Considerando o número de servidores ativos, a rede possui ao todo 14.921, dos quais 9.380 são
professores. Desses, segundo dados do Inep, 98.9% têm o nível superior. Quanto à pós-graduação,
4.264 têm especialização Lato Sensu e 671 têm pós-graduação Stricto Sensu, sendo 614 com título de
mestrado e 57 de doutorado.

DESAFIOS
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Considerando a organização territorial da rede, a SEDUC possui 10 Diretorias de Educação, sendo
uma localizada na capital, Aracaju, e nove de execução regional, com sede nos municípios de Estância,
Lagarto, Itabaiana, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Gararu, Nossa Senhora do Socorro
e Nossa Senhora da Glória, todas representadas no mapa abaixo:

DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
DE SERGIPE

DEA
DRE 01
DRE 02
DRE 03
DRE 04
DRE 05
DRE 06
DRE 07
DRE 08
DRE 09
SEDES
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2.2. Matrícula Geral - Rede Estadual-2019
Ensino Regular

Técnica de
Nivel Médio

EJA

Educação Especial (alunos de escolas especiais,
classes especiais e incluídos)

EJA Ensino Fundamental

EJA Ensino Médio

Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio

Curso Técnico Integrado

Curso Técnico - Concomitante
ou Subsequente

EJA Ensino Fundamental

EJA Ensino Médio

EJA

Curso Técnico - Concomitante
ou Subsequente

Técnica de
Nivel Médio

Curso Técnico Integrado

Ensino
Médio

Ensino Médio

Ensino
Fundamental

Anos Finais

Ensino
Médio

Educação de
Jovens e Adultos

Anos Iniciais

DESAFIOS

Ensino
Fundamental

Educação
Profissional

25.131

42.971

61.021

913

1.376

6.107

10.523

1.213

916

510

-

-

242

77

Fonte: Sinopses Estatísticas - 2019 / INEP

2.3. Principais Indicadores Educacionais
Aprovação, reprovação e abandono escolar
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, entre 2015-2018, observamos uma tendência de crescimento
na aprovação de 3.9 p.p. Entretanto, entre os anos de 2015 e 2016, temos um crescimento de 0.5 décimo
na reprovação, apenas reduzindo em 2017 (11%). Nos anos finais, a reprovação aparece persistente no
quadriênio em questão, apresentando média de 27.3 p.p, conforme gráfico abaixo.

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 - Inep
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DESAFIOS

No Ensino Médio, entre os anos de 2015 e 2018, a taxa de aprovação cresceu, em média, 10.8 pontos
percentuais. Entre 2017 e 2018, a rede estadual cresceu 3.2 p.p. O abandono, nessa etapa de ensino,
ainda é muito alto, mas houve uma queda de 6.1 p.p, no quadriênio, conforme gráfico abaixo.

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 - Inep

Taxas de Distorção Idade-Série
O problema que se apresenta no Ensino Médio, referente à distorção idade-série, nasce no Ensino
Fundamental, onde o sistema educacional público gera um número alto de alunos com distorção. Em
2019, a rede estadual apresentou, nos anos finais dessa etapa de ensino, um índice de 46.1%. Já na
rede municipal, o índice foi de 47.1%, conforme tabela abaixo:
Taxa de Distorção Idade-Série (%) - Ensino Fundamental – 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

%

Anos
Iniciais

BRASIL

10,6

25,4

10,2

25,4

9,8

24,9

9,3

23,7

8,6

22,3

NORDESTE

28,1

42,7

26,9

42,7

25,8

41,9

24

39,7

22,2

37,5

ESTADO

26,6

51,9

26,4

52,6

26,2

51,7

24,1

48,8

22,2

46,1

MUNICÍPIOS

27,7

53,4

26,4

51,7

26

50,9

24,8

48,7

23,5

47,1

Anos Anos Anos Anos Anos Anos Anos Anos Anos
Finais Iniciais Finais Iniciais Finais Iniciais Finais Iniciais Finais

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 - Inep

Esses resultados interferem fortemente nos indicadores de fluxo escolar e de conclusão do Ensino
Fundamental, na idade recomendada, ou seja, 16 anos.
No Ensino Médio, entre 2017 e 2018, os índices estaguinaram em 50.5%. Em 2019 o índice foi de 48.7%.
A 1ª série do Ensino Médio retrata bem a “herança” histórica do Ensino Fundamental, na medida em
que mostra que mais de 50% dos alunos apresentam distorção idade-série, como ilustra a tabela
a seguir. Esse Dado que interfere não apenas no indicador de frequência líquida da população de
15 a 17 anos no Ensino Médio, mas também no indicador de conclusão do Ensino Médio na idade
recomendada, isto é, antes dos 19 anos.
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Taxa de Distorção Idade-Série de Sergipe (%) Ensino Médio - 2015-2019

ANO

Total Médio

1a Série

2a Série

3a Série

2015

49,7

53,7

48,2

44,2

2016

49,8

55,1

48,1

42,5

2017

50,5

55,9

49,1

42,7

2018
2019

50,5

56,2

49,0

43,5

48,7

52,4

48,7

42,9

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 - Inep

No ranking Nordeste das maiores taxas de distorção idade-série no Ensino Médio, Sergipe é o 1º,
seguido do Rio Grande do Norte e da Bahia. No Brasil, o estado é o 2º no ranking, ficando apenas
abaixo do Pará.

DESAFIOS

Acesso e garantia de conclusão dos estudos da população de 6 a 14 anos.
No que diz respeito ao acesso no Ensino Fundamental da população de 6 a 14 anos de idade, podemos
perceber o progresso concernente ao atendimento. A tabela abaixo traz a taxa de frequência líquida
ajustada, referente a essa população, mostrando que, referente à universalização prevista para 2016,
Sergipe apresentou o índice 97.8%. Em 2017, o resultado foi de 98.5%, índice muito próximo do previsto
na meta 2 do PEE 2015-2025. Considerando a tendência de crescimento no período de 2012-2017, o
estado cresceu 2.5 p.p, sendo 0.42 décimo ao ano. Em 2018, conforme Pnad-c-Educação, o índice foi de
99.4, conforme tabela abaixo.
População de 6 a 14 anos que frequentava o Ensino Fundamental 2012-2018
Grupos de Idade

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6 a 14 anos

96%

96,3%

97,4%

96,8%

97,8%

98,5%

99,4%

Fonte: Pnad-c/IBGE

O desafio se traduz, portanto, na garantia da permanência e do sucesso escolar. Isso porque,
mesmo diante da universalização, temos ainda baixos índices de aprendizagem, como mostram as
avaliações externas do SAEB, e os altos índices de distorção idade-série, o que interfere seriamente
na permanência e sucesso dos alunos.
No que concerne à conclusão na idade recomendada (16 anos), a meta do PES 2015-2018 era ampliar
a taxa de conclusão do Ensino Fundamental para 65% até 2018. Contudo, em 2017, como mostra a
tabela abaixo, Sergipe alcançou a taxa de 55%.
População de 16 anos, com pelo menos o Ensino Fundamental concluído
2012 - 2022

Sergipe
Atual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

43,2%

57,8%

52,2%

55,8%

58%

55%

53,5%

Meta
Esperada**

2019

53,5% 60,1%

Fonte: Relatório do 20 Ciclo de Monitoramento do PNE, com base no IBGE/Pnad-c Educação
**É esperado que Sergipe continue a ter acréscimos de 6,6% ao ano, para atingir a meta esperada em 2022 que é de 80%.
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2020

2021

2022

66%

73,4%

80%
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Taxa de escolarização da população de 15 a 17 anos e matrícula líquida
ajustada no Ensino Médio.
Em Sergipe, segundo dados da PNAD-c, em 2016 e 2017 a população total de 15 a 17 anos era de,
respectivamente, 125 mil pessoas e 128 mil pessoas. A taxa de escolarização das pessoas de 15 a 17
anos, em 2017, foi 88.6% (113 mil estudantes), em 2016 a taxa foi de 86.3% (108 mil estudantes). Em
2018, essa população foi de 117 mil pessoas, e o indicador cresceu, em média, 0.5 décimo, apresentando
uma taxa de escolarização de 89.1% (104 mil estudantes), conforme tabela abaixo.

DESAFIOS

No período de 2012-2017, a variação de crescimento foi de 1.97% ao ano. Se seguirmos nessa tendência,
é bastante improvável que a meta proposta no PEE 2015-2025 seja atingida, que é de 95% até 2025.
Para o PES 2019-2022, o Governo de Sergipe tem como desafio alcançar a meta de 80%, até 2022.

População e taxa de escolarização (acesso) dos Jovens de 15 a 17 anos, em Sergipe,
entre 2016-2018.
Indicador

Categoria

2016

2017

2018

População (mil pessoas)

15 a 17 anos

125

128

117

Taxa de escolarização (%)

15 a 17 anos

86,3

88,6

89,1

Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018

Vale ressaltar que a taxa de escolarização de Sergipe, em 2018, foi superior à taxa do Brasil (88.2%),
e a taxa da região Nordeste (86.9%). Contudo, considerando o resultado de 2018, temos ainda 13 mil
jovens de 15 a 17 anos fora da escola.
Tomando como base a meta 3 do PEE, que prevê, em seu 1º indicador, a universalização do acesso
da população de 15 a 17 anos, em 2016, temos ainda um grande caminho a percorrer. Nesse sentido,
a SEDUC propõe, em seu Plano Estratégico, universalizar o atendimento até 2022, o que demandará
um esforço de crescimento médio de 2.7% ao ano. O 2º indicador estabelece que pelo menos 85% dos
adolescentes dessa faixa etária estejam matriculados no Ensino Médio até 2025. Em Sergipe, 52.8%
dos adolescentes dessa faixa etária estavam no Ensino Médio em 2017. Em 2018 esse índice caiu 2.0
p.p, apresentando uma taxa de 50.8%, como mostra a tabela a seguir.
Taxa ajustada de frequência escolar líquida, da população de 15 a 17 anos de idade, no Ensino
Médio 2016-2018.

Indicador

Abertura
Territorial

2016

2017

2018

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%)

Brasil

68,2

68,5

69,3

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%)

Nordeste

59,2

60,7

61,3

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%)

Sergipe

51,0

52,8

50,8

Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018

Para alcançarmos a meta de 85% nesse indicador, prevista para o final do PEE (2025), precisaremos
crescer, em média, 4.8 p.p ao ano.
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Atendimento, em classes comuns da Educação Básica, em parceria com os
municípios, da população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
O atendimento a essa população está previsto no indicador 4B, da meta 4 do Plano Estadual de
Educação-PEE, que prevê a universalização do atendimento até 2016. Nesse sentido, se considerarmos
que nossa média de crescimento no indicador, entre 2012 e 2017, foi de 1.36 p.p ao ano, venceríamos
esse desafio, possivelmente, ainda em 2019. Entretanto, em 2018 o índice foi de 95.7%, apresentando
uma queda de 1.4 p.p., como mostra a tabela abaixo.
Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou
superdotação em classes comuns da educação básica.

DESAFIOS

Sergipe
Atual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

88,9%

92,3%

93,7%

95,6%

96,7% 97,1%

95,7%

Meta
Esperada

2019

2020

2021

2022

95,7% 97,1% 98,6% 100%

100%

Fonte: Relatório do 20 Ciclo de Monitoramento PNE
Fonte: IBGE-Pnad-c*
**É esperado que Sergipe continue a ter acréscimos de 1,46% ao ano para atingir a meta esperada, que é de 100% já em 2019 (Tendência de crescimento)

Alfabetização de Crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.
Considerando os últimos dados (SAEB-ANA 2016 ) de aferição dos resultados de alfabetização de
crianças, em 2016, a rede estadual apresentou pontuação de 455.6 em leitura, e, portanto, está no
nível 2 da escala de proficiência nesse indicador. E considerando distribuição dos estudantes por nível,
verificamos que 39.7% estavam no nível 1 da escala. Na escrita, a rede estadual apresentou média de
proficiência de 456.09, e, portanto, está no nível 3 da escala de proficiência na escrita. Ressaltamos que
49.9% dos alunos que participaram da avaliação estavam entre os níveis 1 e 2, ou seja, apresentaram
resultados insuficientes.
No que concerne à avaliação de Matemática, a escala SAEB/ANA apresenta 4 níveis de proficiência,
também progressivos e cumulativos, do menor para o maior. Em 2016 a rede estadual obteve média
de 456.04, estando, portando, no nível 2 da escala. Quanto à distribuição dos estudantes por nível,
40.39% estavam no nível 1, no qual predominam habilidades consideradas elementares para o 3º ano
do Ensino Fundamental.
Nesse contexto, cerca de 80% dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental têm níveis de leitura e
matemática considerados insuficientes em Sergipe, segundo dados da última Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA). Para reverter esse quadro, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de
Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), pretende, a partir do Programa Alfabetizar
pra Valer, garantir a melhoria do atendimento escolar aos estudantes do ciclo de alfabetização e
contribuir para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita, permitindo a progressão
escolar e a prevenção do abandono, da evasão e da distorção idade-série nos anos subsequentes à
alfabetização.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
Considerando os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB da rede
estadual, ano-base 2015-2017, verifica-se uma melhoria desse indicador nos Anos Iniciais, o que se

14

percebe pelo acréscimo, em 2015, de 0.2 décimo (4.3) em comparação a 2013 (4.1). Em 2017, a rede
estadual alcançou a meta projetada e apresentou um crescimento de 0.4 décimo (4.7) em comparação
a 2015 (4.3), conforme dados da tabela abaixo.
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Anos Iniciais, 2015-2017.
Ideb Observado

Metas Projetadas

ANOS
INICIAIS

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Total

3.0

3.4

3.8

4.1

4.4

4.6

4.9

3.1

3.4

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

Estadual

3.0

3.4

3.7

3.9

4.1

4.3

4.7

3.1

3.4

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

Pública*

2.8

3.2

3.4

3.6

3.8

4.1

4.3

2.9

3.2

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

Privada

5.3

5.5

5.7

6.0

6.1

6.2

6.7

5.3

5.6

6.0

6.2

6.5

6.7

6.9

7.1

DESAFIOS
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Fonte: Inep/Ideb
*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Anos Finais do
Ensino Fundamental.
O IDEB da rede estadual, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, que considera os resultados dos
estudantes ao final do 9º ano, em 2015, teve um resultado de 2.9 no indicador, não atingindo a meta
projetada de 4.1, apresentando, assim, um déficit de 1.2 p.p. Em 2017, observa-se um avanço de 0.6
décimo em relação aos resultados de 2015, porém a rede não alcançou a meta projetada para o
período, que foi de 4.4 e, nesse sentido, observou-se um déficit de 0.9 décimo apresentando, assim,
um índice de 3.5, conforme mostra a tabela abaixo.
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Anos Finais, 2015-2017.
Ideb Observado

Metas Projetadas

ANOS
FINAIS

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Total

3.0

3.1

3.2

3.3

3.2

3.5

3.9

3.1

3.2

3.5

3.9

4.3

4.5

4.8

5.1

Estadual

2.9

2.9

2.7

2.9

2.7

2.9

3.5

2.9

3.0

3.3

3.7

4.1

4.4

4.6

4.9

Pública*

2.7

2.8

2.8

2.9

2.8

3.1

3.4

2.8

2.9

3.2

3.6

4.0

4.2

4.5

4.8

Privada

5.7

5.2

5.3

5.2

5.3

5.4

5.8

5.7

5.9

6.1

6.4

6.7

6.9

7.1

7.3

Fonte: Inep/Ideb
*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – Ensino Médio
Em 2017, o IDEB do Ensino Médio da rede estadual cresceu 0.5 décimo, em relação a 2015 (2.6) e,
embora tenhamos alcançado um resultado de 3.1, nossa rede não atingiu a meta projetada de 4.2,
apresentando, portanto, um déficit de 1.1 pontos percentuais.
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Ensino Médio, 2015-2017.
Ideb Observado

Metas Projetadas

Ensino
Médio

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Total

3.3

2.9

3.2

3.2

3.2

3.2

3.7

3.3

3.4

3.6

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

Estadual

2.8

2.6

2.9

2.9

2.8

2.6

3.1

2.9

3.0

3.1

3.4

3.7

4.2

4.4

4.7

Privada

5.5

5.0

5.0

4.8

4.8

4.9

5.5

5.5

5.6

5.8

6.0

6.3

6.6

6.8

7.0

Fonte: Inep/Ideb
*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal
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Alfabetização da população de 15 anos ou mais.
A taxa de analfabetismo das pessoas acima de 15 anos de idade em Sergipe apresentou uma
tendência de queda no último quadriênio (2015-2018). Segundo dados da Pnad-c, de 2015 para 2016 o
índice caiu 0.9 décimo. Entre 2016 e 2017, caiu 0.2 décimo. Em 2018, a taxa de analfabetismo caiu para
13,9%, uma redução de 0,6%, comparado ao do ano anterior.
Taxa de Alfabetismo de jovens de 15 anos ou mais (%) - 2015-2018

2015
15.6

2016
14.7

2017
14.5

2018
13.9

Fonte: IBGE/Pnad-continua-educação 2015-2018

DESAFIOS

Considerando esse indicador, Sergipe tem como desafio alcançar a taxa de 90% de pessoas de 15
anos ou mais alfabetizadas, até 2022. Hoje esse índice é de 86.1%.

2021
5.1
4.7
7.0
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Plano Estratégico

2019-2022 da SEDUC/SE
Tendo em vista a implementação de projetos estruturantes e portadores do futuro para as
novas gerações e, prioritariamente, superação dos desafios evidenciados no diagnóstico, o
Governo do Estado, por meio da SEDUC, se propõe, nesse quadriênio, a desenvolver uma
Educação como Política Pública de Estado, de modo a garantir, ao povo sergipano, uma
educação pautada nos princípios da excelência e da equidade. Nesse contexto, a Secretaria
de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura apresenta o Plano Estratégico 2019-2022,
que consolida a missão, a visão, os valores, os projetos prioritários e as ações estratégicas
que nortearão o trabalho de toda a rede de ensino, de forma intersetorial e em parceria
com os municípios.
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•Projeto Gratidão.

•Educação Conectada;

•Programa Inova + Sergipe;

•Desporto Educacional.

•Repositório de Boas Práticas;

•Formação a Distância - EAD;

•Sistema de Avaliação Estadual – SAESE;

•Autoavaliação dos Gestores Escolares;

•Programa “Carência Zero”;

•Programa Editorial de Publicação de
Obras (Estudantes, professores e demais
profissionais da Educação);

•ICMS Educacional;

•Colaboração com os Municípios-Melhoria dos
Indicadores;

•Novo Ensino Médio;

•Profissionalização da Gestão;

•Sergipe no Pódio - Apoio aos Atletas;

•Formação de Atletas;

•Programa Sergipe na Idade Certa: Trajetórias
de Sucesso Escolar;

•Ensino Médio Integral;

•Política de Valorização e Formação de
Professores e Profissionais da educação;

PESSOAS

•Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade
Certa: Programa Alfabetizar pra Valer;

APRENDIZAGEM

GESTÃO

•Captação de Eventos Esportivos

•Nova Estrutura Organizacional da SEDUC:
Gestão e Governança

•Gestão por resultados dos processos
organizacionais (financeiro, administrativo e
pedagógico);

•Gestão Fiscal responsável e eficiente;

de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude

FOCOS:
Educação como Política Pública de Estado e
a valorização e a democratização das Políticas Públicas

Projetos Estruturantes

P L A N O E S T R AT É G I C O
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Identidade
Institucional

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL
MISSÃO

Garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, prioritariamente
no Ensino Médio, por meio do ensino de qualidade, do desenvolvimento do esporte, do lazer e da
articulação de políticas públicas voltadas para a juventude e para o fomento à cultura.
VISÃO DE FUTURO

Ser referência pela qualidade do ensino, melhoria dos indicadores educacionais e aprendizagem de
todos os estudantes, por meio do compromisso com o desenvolvimento de uma escola voltada para
a formação cidadã, a efetividade e a democratização de políticas públicas inclusivas de educação,
esporte, lazer, juventude e cultura.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

CARTA DE VALORES

20

COMPROMISSO: Com a qualidade do ensino ofertado à população sergipana, com democratização dos
bens culturais e das práticas esportivas.
TRANSPARÊNCIA: No trato e na socialização dos dados e informações acerca das ações desenvolvidas
nas gestões pedagógica, administrativa e financeira da SEDUC.
INOVAÇÃO E PROATIVIDADE: Nas gestões pedagógica e administrativa da Secretaria, das Diretorias
Regionais e das Unidades Escolares, potencializadas pela implementação de tecnologias educacionais
e de gestão de processos mais modernas e efetivas.
RESPEITO: À dignidade humana e às individualidades dos estudantes e de toda a sociedade sergipana,
a partir de ações que fomentem o exercício pleno da democracia e da cidadania, incluindo aqueles em
situação de vulnerabilidade, social.
EFETIVIDADE: Na propositura e na implementação das políticas públicas de educação, esporte, lazer,
juventude e cultura.
EQUIDADE: Na promoção de ações inclusivas e de superação das desigualdades educacionais, com
vistas à valorização da diversidade, igualdade de gênero, promoção de uma cultura da paz e da nãoviolência e à erradicação de todas as formas de discriminação.

Objetivos,
Ações Estratégicas
e Metas para
o Quadriênio
2019-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
PES / GOV 2019-2022

Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais,
em articulação com os municípios, com ênfase no acesso, na permanência, na
alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de todos os estudantes.

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Implementar, na rede estadual, e propor aos municípios sergipanos mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos estudantes do Ensino Fundamental, prioritariamente daqueles
com dificuldades na aprendizagem e em risco de abandono escolar;
• Acompanhar permanentemente o fluxo escolar, de modo a corrigir as distorções e garantir a
aprendizagem de todos os estudantes;
• Desenvolver projetos, iniciativas e ações que possibilitem a redução dos índices de reprovação e
abandono escolar;
• Promover atividades de desenvolvimento e fomento de habilidades científicas, tecnológicas,
esportivas, artísticas e culturais nas escolas, assegurando difusão da ciência, da tecnologia, do
esporte, da cultura e das artes;
• Realizar o reordenamento da rede, de modo a colaborar com os municípios na manutenção da oferta
do ensino fundamental, por meio de ações como o transporte escolar e a unificação dos calendários.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa de Acompanhamento da Frequência Escolar – PBF

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 1: Atender a 100% da população de 6 a 14 anos no Ensino Fundamental de 9 anos, em parceria
com os municípios, até 2020, e garantir que no mínimo 85% dos estudantes concluam essa etapa na
idade recomendada, até 2022.

Programa Aula Digital
Programa de Intensificação da Aprendizagem
Programa Educação Conectada
Programa Novo Mais-Educação
Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar “Trajetórias de Sucesso Escolar”

INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEF
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Assessoria de Tecnologia e Informática – ASTIN
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Departamento de Recursos Humanos – DRH/CENFOR
Assessoria de Planejamento – ASPLAN/SEMIR
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Implementar, na rede estadual, o acompanhamento sistemático e individualizado dos estudantes do
Ensino Médio;
• Propor, de forma participativa, estratégias de melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem;
• Implementar o “Novo Ensino Médio”, assegurando ampla participação dos docentes, técnicos e
estudantes das escolas;
• Acompanhar permanentemente o fluxo escolar, de modo a corrigir as distorções e garantir a
aprendizagem de todos os estudantes do Ensino Médio;
• Garantir a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das
escolas de Ensino Médio, de forma a atender a toda a demanda, com base nos critérios estabelecidos
pela ação de reordenamento da rede;
• Garantir a excelência nos resultados de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio;
• Sistematizar o acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos estudantes, consolidados
por escola, a cada bimestre;
• Planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações propostas no programa Sergipe Educa Mais EMTI;

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 2: Atender a 100% da população de 15 a 17 anos, e elevar para 80% a taxa líquida de matrícula
no Ensino Médio, até 2022.

• Acompanhar as ações das equipes escolares a fim de garantir a adequada aplicação das metodologias
de êxito e inovações didáticas;
• Orientar as escolas na sistematização do monitoramento de frequência dos estudantes, bem como
na análise e no tratamento das razões de abandono e dos pedidos de transferência.
PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa de Educação em Tempo Integral – “ Sergipe Educa Mais”
Novo Ensino Médio
Programa de Acompanhamento da Frequência escolar
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEMED
Núcleo Gestor de Escolas em Tempo Integral – NGETI
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Apoio ao Sistema de Ensino – DASE
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Departamento de Recursos Humanos – DRH
Assessoria de Planejamento – ASPLAN/SEMIR
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Realizar, de forma intersetorial, a busca ativa da população de 04 a 17 anos, com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, fora da escola, em parceria
com os municípios sergipanos e o UNICEF;
• Ofertar, garantindo a qualidade, atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas e/ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
• Atender à demanda de diagnóstico e promover o atendimento para elaboração de laudos técnicos
para identificação de deficiências e altas habilidades/superdotação por meio do Centro de Referência
em Educação Especial-CREESE;
• Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, aos estudantes
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e
em escolas inclusivas;
• Implementar, na rede estadual, o acompanhamento individualizado dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, com vistas ao
desenvolvimento pessoal e a aprendizagem, sem previsão de idade para terminalidade dos estudos.

PROJETOS ESTRUTURANTES

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 3: Atender a 100% da população de 4 a 17 anos, com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, na perspectiva da educação inclusiva, em
parceria com os municípios e de forma intersetorial, até 2022.

Projeto de Acompanhamento da Frequência Escolar/Programa Bolsa Família-PBF
Censo Educacional do Ministério Público de Sergipe – Programa de Atendimento Integral às
Escolas /PAIE
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEINC/CAS
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE/CREESE
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Secretarias Estadual e Municipais de Saúde;
Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho – SEIT
Ministério Público de Sergipe – MP/SE
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Instituir o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, em regime de colaboração com os municípios;
• Implementar as ações do Programa Sergipe Alfabetizar pra Valer, em regime de colaboração com
os municípios, em 100% das turmas do último ano da Educação Infantil e 1º Ano e 2º Ano do Ensino
Fundamental;
• Acompanhar e avaliar as ações do Pacto de Alfabetização na Idade Certa - Programa Alfabetizar
pra Valer;
• Realizar o processo de aplicação da Avaliação de Fluência em 100% das turmas de 2º ano da rede
estadual, em parceria com os municípios;
• Intensificar o acompanhamento pedagógico no último ano da Educação Infantil e nas turmas de 1º
e 2º anos do ensino fundamental;
• Implementar tecnologias educacionais e práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização
e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, em parceria com os
municípios sergipanos;
• Assegurar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes,
com a utilização de materiais didáticos, considerando as especificidades dessas populações;
• Ofertar Materiais Complementares para Formações e Práticas Pedagógicas para todas as escolas
da rede e para as escolas dos municípios parceiros;

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 4: Alfabetizar 100% das crianças, até os 7 (sete) anos de idade, por meio das ações do Programa
Alfabetizar pra Valer: Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa, em Regime de Colaboração
com os municípios, até 2022.

• Premiar as Escolas com os Melhores Resultados - Implementação do Prêmio Escola Destaque;
• Apoiar, para melhoria da qualidade do ensino, as escolas com os menores resultados na avaliação
do SAESE;
• Desenvolver, continuamente, ações estratégicas para fortalecimento da Gestão Escolar.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Alfabetizar pra Valer – Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Diretorias Regionais de Educação – DREs;
Secretarias Municipais de Educação – SMEs
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE
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META 6: Alcançar, até 2019, 4.6 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) –
Anos Finais do Ensino Fundamental, e até 2021, 5.5 pontos, com ênfase na melhoria do fluxo escolar e
na aprendizagem de todos os estudantes.
META 7: Alcançar, até 2019, 4.4 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) –
Ensino Médio, e até 2021, 5.2 pontos, com ênfase na melhoria do fluxo escolar e na aprendizagem de
todos os estudantes.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Intensificar o acompanhamento pedagógico das turmas de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e
nas turmas da 3ª série do Ensino Médio;
• Dar suporte às Diretorias Regionais no acompanhamento pedagógico de 100% das turmas de 5º e
9º anos do Ensino Fundamental e das turmas de 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio;
• Realizar encontros de formação continuada com vistas a orientar as Diretorias Regionais acerca
da Matriz de Referência do Saeb, do modelo de instrumento avaliativo, e da melhoria das taxas de
proficiência em LP e MT dos estudantes;
• Realizar simulados com os estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da rede estadual;
• Realizar simulados presencial e online com os alunos das 3as séries do Ensino Médio, da Rede
Estadual, com base na matriz Saeb;

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 5: Alcançar, até 2019, 5.0 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) –
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e até 2021, 6.0 pontos, com ênfase na melhoria do fluxo escolar
e na aprendizagem de todos os estudantes.

• Promover, de modo continuado, a avaliação anual de todos os alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental, e da 3ª série do Ensino Médio (nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática,
podendo, a qualquer tempo se estender a outros anos) com foco na aprendizagem dos alunos, de
modo a contribuir com mudanças que se façam necessárias no interior da escola e, especialmente, na
sala de aula, assegurando a qualidade do ensino a todos os alunos;
• Propor ações efetivas de redução dos índices de reprovação, abandono escolar e Distorção Idade/
Ano/Série, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual de Correção do Fluxo Escolar - Trajetórias de Sucesso Escolar – UNICEF
Programa Ensino Médio Integral
Aprova Brasil
Novo Ensino Médio
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEF/SEMED
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Assessoria Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE

Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI/GS
Diretorias Regionais de Educação/DRE’s
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Assegurar as condições materiais e pedagógicas para que todos os estudantes da rede pública
estadual participem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
• Fomentar, junto às Diretorias Regionais e escolas, o acompanhamento pedagógico das turmas de
3ª série do Ensino Médio;
• Realizar campanha publicitária de orientação e mobilização dos estudantes nos processos de
isenção e inscrição no Enem;
• Desenvolver em 100% das escolas de Ensino Médio ações de orientação e procedimentos que
fomentem as inscrições dos estudantes no Enem;
• Disponibilizar material pedagógico (cadernos temáticos) para os estudantes do Programa PréUniversitário;
• Disponibilizar 1 Link “ Por dentro do Enem”, na página da Seduc, com o objetivo de disseminar
informações relevantes sobre a participação do estudante nas provas;
• Atender, por meio do Programa Pré-Universitário, 100% dos estudantes das 3ª séries do Ensino
Médio da Rede Estadual e os egressos, conforme demanda;
• Realizar 09 Aulões Interdisciplinares Regionais, contemplando os municípios jurisdicionados a cada
Diretoria Regional de Educação;

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 8: Ampliar para 100% a taxa de participação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, no
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, até 2022.

• Realizar 06 Revisões Interdisciplinares em Aracaju, com o objetivo de reforçar as principais
abordagens e conteúdos mais abordados nas últimas provas do Enem;
• Realizar 1 SIMULA ENEM, presencial e 3 On-line, para os estudantes matriculados no PREUNI/Seduc
e na 3ª série do Ensino Médio e/ou na Educação de Jovens e Adultos;
• Realizar 2 Revisões Finais do Enem, atendendo aos estudantes do PREUNI e do Ensino Médio da
Rede Estadual;
PROJETOS ESTRUTURANTE
Programa Pré-Universitário – PREUNI
Projeto Dia “D” da Isenção Enem
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Departamento de Educação – DED
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Sistematizar o acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos estudantes, consolidados
por escola a cada bimestre;
• Acompanhar e orientar na articulação do Currículo, integrando as disciplinas da BNCC e da Parte
Flexível, aplicando inovações em conteúdo, método e gestão, propostas pelo modelo;
• Acompanhar as ações das equipes escolares a fim de garantir a correta aplicação das metodologias
de êxito e inovações didáticas;
• Orientar as escolas no desenvolvimento do processo de diagnóstico e análise dos resultados dos
estudantes das habilidades requeridas, com proposição de ações efetivas para eliminar as defasagens
constatadas;
• Apoiar as escolas na criação e implementação de iniciativas que agilizem a tomada de ações na
busca pela diminuição da infrequência dos estudantes e do índice de transferência, apoiado pelas
práticas metodológicas e norteadas pela centralidade do modelo “o jovem e seu projeto de vida”;
• Orientar as escolas na sistematização do monitoramento de frequência dos estudantes, bem como
na análise e no tratamento das razões de abandono e dos pedidos de transferência;
• Formar equipe especializada no modelo pedagógico e de gestão do Programa Educa Mais com base
nas equipes escolares já formadas. Criação de capacidade formativa própria.

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 9: Ampliar a matrícula da Educação em Tempo Integral, na Rede Estadual de Ensino, de modo
a atender a 20% dos estudantes do Ensino Médio, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa de Fomento do Ensino Médio Integral
INTERSETORIALIDADE
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
Departamento de Educação – DED
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Superintendência Executiva – SUPEX
Gabinete do Secretário – GS
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Ofertar, em parceria com os municípios, Educação de Jovens e Adultos, com vistas à continuidade
dos estudos da população de 15 anos ou mais;
• Criar e implementar, em parceria com os municípios, Instituições de Ensino Superior, órgãos
governamentais e não governamentais, o Programa Estadual de Alfabetização de Jovens e Adultos,
como garantia de continuidade da escolarização básica;
• Desenvolver, anualmente, em articulação com o DRH/CENFOR, formação de educadores da EJA, de
modo a contemplar o perfil dos estudantes de Ensino Fundamental, tendo em vista a qualidade da
prática docente e a universalização da alfabetização;
• Executar as ações do Programa Brasil Alfabetizado PBA/MEC/UNESCO e definir Agenda Territorial
para desenvolvimento do programa;
• Realizar acompanhamento e monitoramento das turmas de alfabetização, com vistas a assegurar o
desenvolvimento e a qualidade das atividades do programa;
• Garantir o encaminhamento dos egressos do AMA para a EJA, em parceria com os municípios.

PROJETOS ESTRUTURANTES

O B J E T I V O S , A Ç Õ E S E M E TA S

META 10: Elevar para 90% a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, de forma
intersetorial e em parceria com os municípios, até 2022.

Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos – AMA (Sergipe Alfabetiza Mais) –
MEC/UNESCO
Programa Estadual de Alfabetização de Jovens e Adultos
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEJA
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Secretarias Munícipais de Educação – SMEs
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
PES / GOV 2019-2022

Implementar Política de Educação Profissional e Técnica,
democratizando o atendimento e possibilitando que jovens e
adultos desenvolvam habilidades relevantes nas áreas das
ciências e tecnologias, bem como competências técnicas e
profissionais para emprego, trabalho e empreendedorismo.

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

META 11: Implantar Modelo de Gestão Estadual de Educação Profissional e Técnica, até 2022.

• Elaborar normativa de institucionalização do modelo de Gestão;
• Elaborar e aprovar marco legal com proposta de contratação de RH para EPT;
• Planejar e Realizar 10 encontros formativos com os educadores e técnicos das Unidades de EPT,
anualmente;
• Elaborar e aprovar proposta de seleção para Gestor das 17 Unidades Escolares de EPT;
• Apoiar os processos de implantação e implementação dos Conselhos Escolares em 50% da rede
de EPT;
• Definir e aprovar linha de aporte financeiro para a Rede EPT;
• Elaborar programa de acompanhamento e avaliação da qualidade dos cursos de EPT no Estado
(avaliação de impacto, avaliação da qualidade, avaliação de egressos);
• Implantar Fórum de EPT e estabelecer parcerias;
• Atualizar cartela de cursos técnicos e de formação inicial e continuada e elaborar novos cursos de
acordo com os Arranjos Produtivos Locais, para 100% das Unidades Escolares de EPT, até 2022.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de EPT
Programa Inova + Sergipe
Programa Centelha
Novos Caminhos – SETEC/MEC
Programa Brasil Profissionalizado
INTERSETORIALIDADE
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Departamento de Educação – DED/SEMED
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
Superintendência Executiva – SUPEX
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Prestar suporte técnico pedagógico às 17 unidades de educação profissional, no processo de
elaboração dos planos de curso, bem como de autorização dos cursos técnicos junto ao DIES;
• Desenvolver ações estratégicas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
pedagógicas nas 17 Unidades de EPT, junto aos gestores, coordenadores, professores e comunidade;
• Ampliar a oferta de EPT presencial e a distância para atender à população do Campo, Indígenas e
Quilombolas na faixa etária de 18 a 29 anos;
• Ampliar a oferta de EPT presencial e a distância para atender aos estudantes com transtornos
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação de forma inclusiva;
• Implantar e implementar Programa Estadual de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de EPT.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de EPT
Novos Rumos – SETEC/MEC

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

META 12: Ampliar em 10% a oferta de Educação Profissional e Técnica Integrada ao Ensino Médio, na
rede pública estadual de ensino, até 2022.

Programa de Fomento do Ensino Médio em Tempo Integral
Novo Ensino Médio
Novos Caminhos – SETEC/MEC
Programa Brasil Profissionalizado – SETEC/MEC
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEINC/SECAD
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
Superintendência Executiva – SUPEX
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI

41

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Acompanhar as 17 Unidades de Ensino de Educação Profissional Técnica, no processo de seleção de
alunos para composição de novas turmas;
• Orientar as unidades quanto aos horários e solicitação de professores e educadores profissionais;
• Acompanhar matrículas presenciais e a distância;
• Implementar o Núcleo de Educação Profissional a Distância para oferta dos cursos a Distância;
• Implementar, no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, a oferta de cursos de Educação Profissional
a Distância;
• Implementar os Polos de EaD com infraestrutura física e tecnologia adequada e para os encontros
presenciais e tutorias on-line;
• Capacitar, anualmente, os educadores profissionais;
• Monitorar a participação dos estudantes de EaD e efetivação das ações no Ambiente de Virtual de
Aprendizagem – AVA;
• Providenciar as avaliações de conteúdos e de qualidade do sistema.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

META 13: Ampliar em 20% as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio na forma
subsequente, presencial e a distância, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de EPT.
Novos Caminhos – SETEC/MEC
Programa Brasil Profissionalizado – SETEC/MEC
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
Superintendência Executiva – SUPEX
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

META 14: Ampliar em 10% a oferta de Educação Profissional, na modalidade PROEJA, até 2022.

• Diagnosticar a demanda para oferta da Educação de Jovens e Adultos integrada à educação
profissional, incluindo as pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais e aos jovens
em cumprimento de medidas socioeducativas;
• Ampliar a oferta de Cursos FIC, na modalidade PROEJA;
• Definir, em articulação com a equipe SEJA, os cursos técnicos e FIC que serão ofertados na modalidade
EJA;
• Promover integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação profissional, em cursos
planejados, de acordo com as características do público da EJA, considerando as especificidades das
comunidades do campo, indígenas e quilombolas e das populações itinerantes;
• Acompanhar, sistematicamente, o desenvolvimento dos cursos nas unidades escolares, com vistas
à permanência e aprendizagem dos estudantes.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

AÇÕES ESTRATÉGICAS

EJA- Prisional – SETEC/MEC
Programa Estadual de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de EPT
Serviço de Educação de Jovens e Adultos
Novo Ensino Médio
Novos Caminhos – SETEC/MEC
Programa Brasil Profissionalizado – SETEC/MEC
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Superintendência Executiva – SUPEX
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Criar Portfólio de Cursos de Formação Inicial e Continuada, de acordo com o Guia PRONATEC de
Cursos FIC;
• Ofertar cursos FIC na modalidade presencial e a distância para atender à população do Campo,
Indígenas e Quilombolas na faixa etária de 18 a 29 anos;
• Elaborar cursos FIC na modalidade presencial e a distância para atender aos estudantes com
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma inclusiva;
• Ampliar a oferta de Cursos FIC na modalidade PROEJA;
• Ofertar Cursos FIC nas Unidades Prisionais (PRONATEC Prisional) em parceria com a SEJUC;
• Acompanhar, sistematicamente, o desenvolvimento dos cursos, com vistas à permanência e
aprendizagem dos estudantes.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC prisional

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

META 15: Ampliar em 20 % a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada-FIC, presencial e a
distância, até 2022.

Novos Caminhos – SETEC/MEC
Novo Ensino Médio
Programa Brasil Profissionalizado – SETEC/MEC
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Superintendência Executiva – SUPEX
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
Unidades Remotas
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Modernizar Laboratórios de 14 Unidades Escolares de EPT;
• Estruturar Laboratórios de três Unidades Escolares de EPT;
• Apoiar a equipe gestora das unidades de EPT no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento
das atividades educativas nos laboratórios.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Brasil – Pro/PAR
Ensino Médio em Tempo Integral
Novos Caminhos – SETEC/MEC
Programa Brasil Profissionalizado – SETEC/MEC

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2

META 16: Estruturar e modernizar os laboratórios de 17 Unidades Escolares de Educação Profissional
e Técnica, até 2022.

INTERSETORIALIDADE
Serviço de Educação Profissional – SEPRO
Departamento de Educação – DED
Diretorias Regionais de Educação – DREs
Superintendência Executiva – SUPEX
Unidades de Educação Profissional da Rede Pública Estadual
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Aprimorar a governança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não
violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Estabelecer parcerias para o desenvolvimento da Busca Ativa;
• Criar comissões regionais para o desenvolvimento do Programa;
• Realizar Busca Ativa com vistas a alcançar todo o público-alvo da educação básica;
• Gerar relatórios mensais para os setores responsáveis, Diretorias Regionais e Unidades Escolares
para tomada de decisão;
• Realizar acompanhamento dos resultados da Busca Ativa Escolar;
• Realizar avaliação de impacto do Programa no âmbito da Rede Estadual.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Busca Ativa
Programa de Acompanhamento da Frequência Escolar / PBF

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 17: Implementar a Busca Ativa para todo público alvo da Educação Básica, em parceria com o
UNICEF, municípios e de forma intersetorial, até 2022.

INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED;
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM;
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE/SEGCAP
Secretarias Municipais de Educação – SMEs
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Implementação do Currículo Sergipano de Educação Infantil e Ensino Fundamental em 100% das
Escolas que ofertam essa etapa de ensino;
• Distribuir os exemplares do Currículo de Sergipe em 100% das escolas;
• Fomentar, em conjunto com as Diretorias Regionais e o Departamento de Inspeção Escolar, processo
de revisão do PPP em 100% das escolas com base no Currículo Sergipano de Educação Infantil e
Ensino Fundamental;
• Ofertar 160h de formação continuada, presencial e EaD, sobre o Currículo de Sergipe para Técnicos
das Diretorias Regionais, dos Municípios e Representantes dos professores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental das Redes Estadual e Municipais;
• Ofertar 160h de formação continuada, presencial e EaD, sobre o Currículo de Sergipe para 100% dos
professores do Ensino Fundamental das Redes Estadual e Municipais;
• Acompanhar o processo de Implementação do Currículo Sergipano de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, nas Escolas da rede estadual e, em parceria com os municípios, nas escolas das redes
municipais;
• Realizar jornadas pedagógicas nas Diretorias Regionais para apresentar os Marcos Legais, processo
de construção, competências gerais e estrutura da BNCC do Ensino Médio;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 18: Implementar, em parceria com os municípios, o Currículo Sergipano em 100% das escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, até 2020, e construir o currículo do Ensino Médio, até 2022.

• Realizar o dia D em 100% das escolas de Ensino Médio com o objetivo de conhecer o documento da
BNCC e debater sobre a construção do currículo do Ensino Médio de Sergipe;
• Elaborar e socializar a versão preliminar da Proposta do Currículo de Sergipe do Ensino Médio, com
vistas à consulta pública e sistematização das contribuições para consolidação do Currículo;
• Implementar o Currículo do Ensino Médio de Sergipe, por meio do processo de formação continuada
dos professores e equipes escolares,
• Acompanhar o processo de implementação do Currículo nas Escolas da Rede Estadual.
PROJETOS ESTRUTURANTES

INTERSETORIALIDADE

Programa de apoio à Implementação da BNCC
(ProBncc)

Departamento de Educação – DED

Novo Currículo de Sergipe

Assessoria de Colaboração e Assistência aos
Municípios – ASCAM

Política de Formação Continuada dos
Professores e Profissionais da Educação

Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Departamento de Recursos Humanos – DRH/
CENFOR
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Secretarias Munícipais de Educação – SMEs
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
•Realizar estudo de demanda dos recursos humanos, físicos e financeiros disponíveis na rede e
necessários à implantação do novo ensino Médio;
• Mapear os oito territórios do Estado elencando as especificidades da população e número de escolas
que ofertam o Ensino Médio;
• Elaborar organizações com diferentes arranjos curriculares para os itinerários formativos que
atendam aos anseios da juventude;
• Elaborar, validar e executar o Plano de Implementação do Novo Ensino Médio;
• Realizar 130h de Formação Continuada para Equipe Diretiva e professores de 100% das escolas que
ofertam Ensino Médio;
• Orientar a elaborar o Plano de Flexibilização Curricular das escolas de Ensino Médio, até 2022;
• Acompanhar e avaliar a execução do Plano de Flexibilização Curricular das escolas de Ensino Médio,
até 2022;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 19: Implementar o Novo Ensino Médio em 100% das unidades escolares que ofertam essa
etapa de ensino, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Novo Ensino Médio
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED/SEMED
Diretorias Regionais de Educação/DREs
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Departamento de Recursos Humanos – DRH/CENFOR
Assessoria de Planejanento-ASPLAN
Divisão de Transporte -DITRAN/DAF
Departamento de Alimentação Escolar -DAE
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Realizar reuniões técnicas e oficinas com gestores escolares, diretores regionais de educação e
coordenadores pedagógicos com vistas à implantação do Programa Estadual de Correção de Fluxo
Escola (Trajetórias de Sucesso Escolar), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef);
• Construir novas metodologias e criar novos mecanismos de avanço escolar, tendo em vista a
construção de uma proposta curricular (plano pedagógico específico) alinhada à referência acadêmica
dos estudantes;
• Construir, em parceria com o UNICEF, novo modelo pedagógico para turmas da Educação de Jovens
e Adultos (EJA);
• Implementar, na rede estadual, turmas de EJA no turno diurno;
• Reelaborar a Proposta Pedagógica da EJA, considerando os currículos específicos das diferentes
modalidades (Educação Especial, Educação do Campo, Indígenas e Quilombolas e Educação
Profissional), e o uso das tecnologias educacionais, estimulando práticas pedagógicas inovadoras;
• Promover, com o apoio da Comunidade Educativa-Cedac, formação continuada das equipes gestoras
das escolas e diretorias regionais de educação, tendo em vista executar a política do Programa
Estadual de Correção de Fluxo Escolar;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 20: Implantar a Política Estadual de Correção de Fluxo Escolar, em parceria com os municípios e
de forma intersetorial, por meio das ações do Programa Sergipe na Idade Certa no Ensino Fundamental,
até 2022.

• Implantar em 2019, em 54 unidades da Rede Estadual de Ensino, o projeto piloto do Programa de
Correção de Fluxo, com o objetivo de assegurar que os alunos aprendam satisfatoriamente e concluam
na idade adequada os estudos da Educação Básica;
• Acompanhar e avaliar, sistematicamente, o desempenho dos estudantes e os resultados da execução
da Política de Correção de Fluxo, tendo em vista à diminuição dos índices de distorção idade/série
escolar e a aprendizagem dos estudantes.
• Reduzir os índices de distorção idade/Série da Educação Básica, na rede estadual, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual de Correção de Fluxo – Trajetórias de Sucesso Escolar/UNICEF
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Educação – DED
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Elaborar legislação norteadora da Política de Formação Continuada para Professores e Profissionais
da Educação, considerando as diferentes etapas e modalidades da educação básica;
• Implementar a Política de Formação Continuada para Professores e Profissionais da Educação;
• Realizar Estudo de demanda dos cursos de formação inicial e continuada (1 estudo);
• Estruturar, a cada 2 anos, Cartela de Cursos de Formação para os professores e para os profissionais
da Seduc;
• Estabelecer parcerias com instituições formadoras (UFS, IFS e Escola de Governo etc.) e articular
com órgãos internos para planejamento e execução de cursos de formação inicial e continuada;
• Reestruturar e aprovar marco legal que regula as Horas de Estudo (Formação em Serviço), de modo
a atender à propositura de execução na modalidade a distância – Ambiente Virtual de AprendizagemAVA;
• Capacitar, em parceria com as instituições formadoras e órgãos internos, 100% dos professores da
Rede Estadual;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 21: Implementar a Política Estadual de Valorização e Formação para os Professores e
Profissionais da Educação Básica, de forma intersetorial e em parceria com os municípios, até 2022.

• Capacitar 100% das equipes diretivas da Rede Estadual;
• Capacitar, em parceria com as instituições formadoras e órgãos internos, 100% dos profissionais da
Seduc;
• Capacitar professores, equipes diretivas e técnicos das secretarias municipais de educação, tendo
em vista a implementação do Currículo Sergipano;
• Implementar o Projeto Gratidão, realizando bimestralmente uma solenidade para homenagear
servidores recém-aposentados que trabalharam, se dedicaram e contribuíram para a melhoria da
Educação.
PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa de Residência Pedagógica
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID
Universidade Aberta do Brasil-UAB.
Programa Estadual de Formação dos Gestores
Escolares
Professores do Brasil

INTERSETORIALIDADE
Departamento de Recursos Humanos –
DRH/CENFOR
Departamento de Educação – DED/CETED
Assessoria de Colaboração e Assistência aos
Municípios – ASCAM
Núcleo de Integração entre a UFS e a
Educação Básica – NIUEB

Prêmio Gestão
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
Plataforma Moodle
Projeto Gratidão
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PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Promover ações de fortalecimento da gestão democrática da educação pública sergipana, por meio
de legislação específica;
• Realizar processo seletivo para Diretores das 10 Diretorias Regionais de Educação;
• Realizar processo seletivo para Diretores das Unidades Escolares;
• Garantir o acompanhamento sistemático das ações pedagógicas, administrativas e financeiras das
Diretorias Regionais e Unidades Escolares, com vistas à efetividade da gestão escolar;
• Aprovar legislação específica que regulamente a Gestão Democrática, em consonância com a
legislação nacional;
• Apoiar as unidades escolares da rede estadual nos processos de estruturação (eleição) e legalização
dos Conselhos Escolares;
• Assegurar a constituição, efetivação e fortalecimento de conselhos escolares da rede estadual de
ensino e estimular a criação nas redes municipais de Educação,
• Oferecer apoio e formação aos conselhos escolares e aos conselheiros dos conselhos de
acompanhamento e controle social (FUNDEB, CAE) e garantir a articulação necessária entre esses
conselhos com vistas à efetividade da Gestão Democrática;
• Fomentar a modernização da gestão pedagógica, administrativa e financeira nas escolas da rede
estadual, a partir do suporte técnico-pedagógico às equipes diretivas e aos Conselhos Escolares;
• Fomentar a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis nas unidades escolares da rede
estadual;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 22: Assegurar, até 2022, as condições para a efetivação da Gestão Democrática na Educação
Estadual.

• Fomentar a estruturação de um banco de experiências e iniciativas exitosas dos conselhos
escolares, com vistas à socialização, articulação e intercâmbio entre os conselhos das redes estadual
e municipais de ensino;
• Implementar a ferramenta de autoavaliação de Diretores das Escolas, com a finalidade de fomentar
maiores níveis de eficiência da gestão escolar das Instituições de Ensino que integram a Rede Pública
Estadual.
PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
Política de Formação dos Professores e Profissionais da Educação
Procedimento de Autoavaliação da Gestão Escolar de Diretores das Unidades de Ensino da
Rede Pública Estadual
Programa Prêmio Gestão Escolar
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Departamento de Educação – DED
Departamento de Recursos Humanos DRH/CENFOR
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Administração e Finanças – DAF
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Orientar as equipes municipais na execução, bem como na metodologia de monitoramento e
avaliação dos Planos Municipais de Educação-PMEs;
• Orientar as equipes municipais no cadastramento de iniciativas disponibilizadas pelo Plano de Ações
Articuladas – PAR/FNDE, bem como a realização de prestação de contas de Termos de Compromissos
de anos e/ou edições anteriores do PAR;
• Cooperar tecnicamente com os municípios nos processos de cumprimento do calendário escolar e
apoiar no alinhamento e implementação do calendário escolar unificado da rede pública de ensino
(estadual e municipal)
• Fomentar, em articulação com o DASE, junto às equipes educacionais das redes municipais, ações de
fortalecimento da gestão escolar;
• Cooperar tecnicamente com os municípios na estruturação de uma política de acompanhamento
das escolas;
• Articular a participação das equipes técnicas das Secretarias Municipais de Educação nas ações de
formação, de implementação do Sistema Estadual de Avaliação (SAESE) e em outras ações/iniciativas
propostas pela Seduc, União (por meio do MEC, INEP e FNDE) e outros órgãos governamentais;
• Elaborar marco legal, aprovar e implementar o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE;
• Implementar a Política de Rateio do ICMS, no âmbito do ICMS Social, com base nos resultados das
escolas nas avaliações do processo educacional, com o objetivo de estimular os gestores municipais
a empreender em esforços para melhoria dos indicadores de aprendizagem de todos os estudantes
e da qualidade da Educação Básica do estado de Sergipe.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 23: Implementar um Pacto pela Educação, com vistas à efetividade do Regime de Colaboração
e Assistência Técnica aos Municípios, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado de Sergipe – PETE/SE
Reordenamento da Rede
Plano de Ações Articuladas – PAR
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE (todas as modalidades)
Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe – SAESE
ICMS Educacional
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Educação – DED
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Departamento de Administração e Finanças – DAF
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Superintendência Executiva – SUPEX
Gabinete do Secretário – GS/ASTEC
Secretarias Municipais de Educação – SMEs
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Reduzir 20 % dos índices de chamado em episódios de automutilação, ideação suicida, conflitos
interpessoais, violência escolar e demandas percebidas;
• Disseminar o Sistema de Aviso Legal por Violação e Exploração de Criança e Adolescente (SALVE)
para 100 % das unidades educacionais;
• Capacitar as equipes diretivas e docentes das Diretorias Regionais de Educação com ação
multiplicativa na instrumentalização de Práticas Restaurativas e mediação de conflitos: Círculos
Restaurativos e Comunicação Não Violenta (CNV);
• Implementar o Programa Estadual de Combate à Intimidação Sistemática (PRECISE) em 100% das
Unidades Escolares do Ensino Médio, por meio da aplicação de projetos pedagógicos e oficinas, bem
como ações para o protagonismo juvenil, agregadas a ações de combate ao bullying;
• Desenvolver, de forma intersetorial, as ações do Programa Saúde na Escola – PSE;
• Capacitar as equipes diretivas nas temáticas étnico-racial e de gênero de enfrentamento à violência;
• Realizar formação continuada para os docentes, com ação multiplicativa, nas temáticas étnico-racial
e de gênero de enfrentamento à violência;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 24: Implementar Política da Paz e da Promoção da Não Violência, em parceria com os municípios
e de forma intersetorial, em 100% das escolas da rede pública estadual, até 2022.

• Planejar e realizar o Seminário bienal de Exposição de Práticas Exitosas no fortalecimento das Leis
Federais nº 10.639/03 e 11.645/08.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Plano de Ações Integradas para o Desenvolvimento da Cultura da Não -Violência na Escola –
PANVE (Política de Promoção da Paz nas Escolas)
Programa Estadual de Combate à Intimidação Sistemática – PRECISE
Sistema de Aviso Legal por Violação e Exploração de Criança e Adolescente – SALVE
Programa Saúde na Escola – PSE
Programa Juventude Viva.
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE/SEPEDH
Coodernadoria Especial da Juventude - CEJUV
Departamento de Educação – DED
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
Secretarias Estadual e Municipais de Saúde
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Promover intensa programação anual, com ações, projetos e atividades que potencializem o
protagonismo juvenil, desenvolvendo festivais de música, teatro, dança e cinema; feiras de ciências e
artesanato; exposições de obras de artes plásticas e bibliográficas, campeonatos e jogos estudantis;
• Implementar o Programa Editorial e de Publicação de Obras dos estudantes, professores e dos
demais profissionais da Educação;
• Estimular e assegurar a publicação e divulgação de obras culturais e artísticas de autoria de
estudantes da rede pública de educação básica;
• Estimular e assegurar publicação e divulgação de obras culturais, científicas e artísticas de autoria
de professores e demais profissionais da rede pública de educação básica;
• Promover atividades extracurriculares nas áreas de artes, ciências, esportes e ofícios, nas escolas
de educação básica, no contraturno, articulando as políticas educacionais com as demais políticas
sociais, particularmente as culturais;
• Desenvolver o ensino da arte, criatividade e inovação para contribuir no alcance da meta de melhoria
do Ideb na rede estadual;
• Inserir na proposta pedagógica das escolas o ensino técnico de artes visando ao desenvolvimento
da cognição, criticidade, percepção, expressão, subjetividade e visão de mundo, de acordo com a Base
Curricular Estadual;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 25: Implementar, em 100% das escolas estaduais, ações de fomento à inclusão, valorização
e democratização do acesso à ciência, à tecnologia, à arte e às manifestações culturais, de forma
intersetorial e em parceria com os municípios, até 2022.

• Implementar as ações do Programa “Espaços dos Saberes”, de acordo com a Portaria nº 6953/2018;
• Desenvolver o Projeto Reciclatec ação interdisciplinar que tem mudado a vida de jovens com idade
entre 12 a 21 anos, que cumprem penas socioeducativas;
• Realizar as ações do Programa “Férias com a Biblioteca”; iniciativa gratuita que tem como finalidade
viabilizar, diariamente, um espaço lúdico e de conhecimento para as crianças, por meio de contação
de história, roda de leitura e exibição de filmes, oficinas com diversas temáticas, lançamentos de livros
infantojuvenis;
• Implementar o Projeto Bped Digital;
• Implementar o Projeto Café Cultural, com aulas e palestras, tanto para os alunos da Educação Básica
quanto para acadêmicos do Ensino Superior;
• Desenvolver, anualmente, o Projeto “Mês da Sergipanidade”;
• Implementar o Projeto “O Arquivo vai à Escola, a Escola vai ao Arquivo”, com o objetivo de abordar
temas importantes para os estudantes e fazer com que eles, ao frequentarem o arquivo público,
conheçam o seu acervo e desenvolvam a iniciação à pesquisa.
• Fomentar ações de popularização do arquivo do Estado para as pessoas que estão estudando,
fazendo-as perceber a importância de preservar toda a memória que está armazenada;
• Implementar, anualmente, o Projeto “Minha Escola Tem História”;
• Realizar, anualmente, a Exposição AVIE;
• Criar banco de projetos com vistas a socializar e valorizar as ações inovadoras e criativas
desenvolvidas pelas escolas;
• Realizar 100 projetos aplicados à rede estadual nas áreas específicas e de tecnologias, com Bolsas
de Iniciação Científica Júnior;
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• Realizar, anualmente, um festival de artes e literatura, envolvendo toda a comunidade escolar;
• Realizar 10 feiras científicas e de empreendedorismo, envolvendo toda a comunidade escolar;
• Criar Programa de Monitoramento e Avaliação das Ações voltadas para a melhoria da qualidade do
e Ensino por meio da ciência, tecnologia e inovação;
• Acompanhar e avaliar as ações e projetos desenvolvidos, visando à inclusão, valorização e
democratização do acesso à ciência, à tecnologia e às manifestações culturais.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

PROJETOS ESTRUTURANTES
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PROJETO “ESPAÇO DOS SABERES”
Programa Editorial e de Publicação de Obras dos Estudantes e dos Professores;
CIENART – UFS
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP
Olimpíada Sergipana de Química-OSEQUIM
Olimpíada Ambiental
Olimpíada de História
Olimpíada de Física
Olimpíada de Biologia
Olimpíada de Astronomia e Astronáutica
Olimpíada de Geografia
Olimpíada de Língua Portuguesa
Programas de Intercâmbio e Bolsas de Estudo
Espaço Maker
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Apoio ao Sistema de Educacional – DASE
Departamento de Educação – DED / CETED
Núcleo Gestor das Escolas em Tempo Integral – NGETI
Departamento de Recursos Humanos –DRH/CENFOR
Assessoria de Comunicação – ASCOM
Superintendência Executiva – SUPEX
Superintendência Especial de Esporte – SUPEE
Diretorias Regionais – DREs
Instituições de Ensino Superior – IES
Unidades Escolares de Educação Básica da Rede Pública de Ensino
Biblioteca Pública Epiphanio Dória – BPED
Arquivo Público Estadual de Sergipe – APES
Coodernadoria Especial da Juventude - CEJUV
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Elaborar e aprovar marco legal do Sistema Estadual de Avaliação;
• Implementar o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica;
• Realizar avaliação diagnóstica, tendo em vista a implantação da política pública no sistema de ensino;
• Estabelecer um conjunto de indicadores fundamentais, aplicáveis por meio de uma metodologia
capaz de produzir informações sobre os níveis de proficiência e sobre os resultados da aprendizagem
obtidos pelos alunos, nas escolas das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino;
• Promover avaliação de todos os estudantes das turmas de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e
da 3ª série do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, podendo, a qualquer
tempo, estender-se a outros anos, bem como a outros componentes curriculares da Educação Básica;
• Realizar oficinas de divulgação e análise dos resultados, em conjunto com as Diretorias Regionais,
Municípios e Unidades Escolares;
• Implementar o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (IDESE) a partir dos resultados das
avaliações do SAESE;
• Utilizar os resultados das avaliações do SAESE no (re)planejamento das intervenções pedagógicas
da escola; na política de formação continuada de diretores, coordenadores, professores e técnicos das
Secretarias Estadual e Municipais de Educação, na análise dos fatores que interferem no processo
de aprendizagem dos alunos no intervalo de um ano; em programas voltados para a melhoria da
educação básica envolvendo as Redes Públicas Estadual e Municipais e em programas que fortaleçam
regime de colaboração entre o Estado e os municípios sergipanos na área de educação.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 26: Criar e implementar o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, em parceria com
os municípios e de forma intersetorial, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica – SAESE
INTERSETORIALIDADE
Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional – CEAVE
Departamento de Educação – DED
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Apoio ao Sistema de Educacional – DASE
Secretarias Municipais de Educação – SMEs
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Elaborar normativa para construção da Política de Educação de Jovens e Adultos;
• Criar comissão de governança, formada por representação de educadores, gestores e coordenadores
pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação - DREs, bem como representantes dos diversos
segmentos que dão forma ao Fórum Estadual de EJA, quais sejam: Universidades (Universidade
Federal de Sergipe -UFS), Movimentos Sociais, UNDIME;
• Elaborar e Implementar o Plano Estadual de Educação nas Prisões (PEEP/SE) com vistas a garantir
a alfabetização, elevação da escolaridade e qualificação profissional para a população jovem e adulta
privada de liberdade;
• Reestruturar a Proposta Pedagógica da EJAEF e EJAEM, tendo como referência o Currículo de
Sergipe, considerando as especificidades e diversidades dessa modalidade de ensino (Educação
Especial, Educação do Campo, Indígenas e Quilombolas e Educação Profissional, Educação Prisional e
Socioeducativa) e o uso das tecnologias educacionais, estimulando práticas pedagógicas inovadoras;
• Assegurar a oferta de EJA nas etapas de Ensino Fundamental (EJAEF I, II e EJAEM) para as pessoas
que na idade adequada não concluíram seus estudos, incluindo os sujeitos privados de liberdade, em
100% dos estabelecimentos penais e nas unidades de medidas socioeducativas;
• Construir e implementar, em parceria com o UNICEF, novo modelo pedagógico para turmas da
Educação de Jovens e Adultos do turno diurno;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 27: Implementar Política de Educação de Jovens e Adultos, de forma intersetorial e em parceria
com os municípios, considerando as especificidades das diferentes etapas e modalidades de ensino,
até 2022.

• Elaborar e implementar o Plano Estadual de Educação nas Prisões (PEEP/SE) 2019-2022
• Ofertar, em parceria com o Serviço de Educação Profissional – SEPRO/DED, Cursos Técnicos e de
Formação Inicial e Continuada para o público-alvo da EJA, em Unidades de Educação Profissional,
conforme a demanda, beneficiando o município sede da unidade de ensino, como também as
comunidades circunvizinhas;
• Promover em parceria com o Serviço de Educação Profissional – SEPRO/DED e com as instituições
do Sistema S ações de formação profissional com o intuito de ampliar as oportunidades no mercado
de trabalho de jovens e adultos, voltadas para geração de emprego e renda;
• Garantir a oferta da EJA para as comunidades do campo, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e
populações itinerantes;
• Assegurar, em parceria com o DRH/CENFOR, formação continuada para 100% dos educadores que
atuam na EJA , até 2022.
PROJETOS ESTRUTURANTES

INTERSETORIALIDADE

Programa Estadual de Alfabetização de Jovens
e Adultos

Departamento de Educação – DED/SEJA/SECAD

Plano Estadual de Educação nas Prisões (PEEP/
SE)

Departamento de Recursos Humanos – DRH/
CENFOR
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e
de Defesa do Consumidor – SEJUC
Secretaria de Estado da Inclusão e da Assistência
Social – SEIAS
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
•Elaborar, em parceria com órgãos responsáveis, o projeto básico para realização da 2a Conferência
Estadual de Educação, prevendo a articulação da Conferência Estadual de Educação com as
Conferências Intermunicipais e/ou Municipais que as precederem;
• Realizar, sob a coordenação do Fórum Estadual de Educação-FEE, reuniões preparatórias das
Conferências Intermunicipais, com base nas orientações do documento de Referência;
• Apoiar e participar do desenvolvimento das Conferências Intermunicipais;
• Criar comissões de sistematização, monitoramento e avaliação, e de articulação, mobilização e
infraestrutura para logística da Conferência Estadual de Educação;
• Realizar Conferência Estadual de Educação com o objetivo de avaliar a execução do PEE e das
políticas públicas estaduais, bem como subsidiar a elaboração do PEE para o decênio 2025-2035.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Plano Estadual de Educação – PEE (2015 - 2025)
Plano de Ações Articuladas – PAR

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3

META 28: Realizar, até 2022, a 2ª Conferência Estadual de Educação, em parceria com os municípios,
com vistas a avaliar, de forma ampla e democrática, a execução do Plano Estadual de Educação e
subsidiar a elaboração do PEE-2025-2035.

INTERSETORIALIDADE
Fórum Estadual de Educação – FEE
Gabinete do Secretário – GS /ASTEC
Superintendência Executiva – SUPEX
Departamento de Educação – DED
Departamento de Recursos Humanos – DRH
Departamento de Inspeção Escolar – DIES
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios – ASCAM
Departamento de Apoio ao Sistema de Educacional – DASE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Construir e melhorar as instalações físicas para a educação,
bem como garantir a modernização e os insumos necessários
ao bom funcionamento das unidades escolares, atendendo às
especificidades da comunidade escolar, com vistas a proporcionar
ambientes de aprendizagem seguros, inclusivos e eficazes para
todos os estudantes.
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META 29: Reformar e ampliar 97 escolas da rede pública estadual, até 2022.

META 31: Construir 4 escolas estaduais de Ensino Médio, até 2022
META 32: Reformar 16 quadras em escolas da rede pública estadual, até 2022.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
•Realizar estudos de viabilidade de execução de obras de construção, reforma e/ou ampliação das
unidades escolares;
• Assegurar a regularização necessária, documento de dominialidade, dos bens imóveis que sofrerão
intervenção construtiva;
• Assegurar a elaboração dos projetos arquitetônicos, de acordo com os padrões construtivos mínimos
para as unidades de ensino da rede estadual;
• Elaborar projetos, orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento
e execução de obras;
• Fiscalizar, gerenciar e acompanhar os contratos de execução de projetos, obras e serviços técnicos
de engenharia e arquitetura;
• Gerir, em articulação com a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas -CEHOP, os processos
de cadastramento e acompanhamento de obras no SIMEC 2.0 (módulo de obras do FNDE);

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 4

META 30: Construir 21 quadras poliesportivas em escolas da rede pública estadual, até 2022.

• Equipar as unidades escolares de acordo com as especificidades e a realidade da comunidade
escolar, de modo a garantir o funcionamento, a manutenção e o desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem;
PROJETOS ESTRUTURANTES
Plano de Ações Articuladas – PAR ESTADUAL
Emendas Parlamentares
Programa de Fomento do Ensino Médio Integral
INTERSETORIALIDADE
Departamento de Engenharia e Manutenção Predial – DEMAP
Gabinete do Secretário – GS/ASTEC
Superintendência Executiva – SUPEX
Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral – NGETI
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Departamento de Administração e Finanças – DAF
Comissão Especial de Licitação de Obras – CELOSE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
PES / GOV 2019-2022

Fomentar e implementar políticas públicas voltadas para a
Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, tendo em vista a valorização
e democratização dessas políticas.
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META 33: Criar e Implementar Plano Integrado de Políticas Públicas para Juventude, até 2022.

•Promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a realidade da situação juvenil, com
vistas a subsidiar a elaboração do Plano Integrado de Políticas Públicas para a Juventude;
• Promover a qualificação política das organizações/movimentos e das pessoas com base em reflexões
sobre a situação da juventude e o panorama das políticas públicas da juventude nos municípios, no
estado e no Brasil, com vistas à elaboração do Plano;
• Elaborar, em parceria com os diferentes setores e representações sociais, o Plano Integrado de
Políticas Públicas para a Juventude;
• Implementar planos setoriais convergentes para garantir a execução do decreto governamental
30.773/2017, que concebe procedimentos de diálogo entre os diversos departamentos do Governo e
autarquias, em matéria de políticas de, com e para a juventude;
• Realizar, anualmente, a Semana de Juventude;
• Elaborar e aprovar catálogo para divulgação dos produtos e serviços dos jovens rurais, por meio do
diagnóstico da juventude rural;
• Realizar, anualmente, eventos com o objetivo de qualificar as organizações e pessoas que trabalham
na gestão de juventude LGBT.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PROJETOS ESTRUTURANTES
Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Ações de Esporte, Lazer e Juventude
Apoio aos Jovens do Circuito de Cooperação Integrada da Economia Solidária
INTERSETORIALIDADE
Superintendência Especial de Esportes – SUPEE
Coordenadoria Especial da Juventude – CEJUV
Superintendência Executiva – SUPEX
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE

79

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

META 34: Criar 12 Casas da Juventude, em parceria com os municípios, até 2022.

• Criar espaços para promover o desenvolvimento integral dos jovens de 15 a 29 anos;
• Fortalecer os processos de aprendizado e autonomia para a efetivação das políticas públicas;
• Gerar oportunidades e melhoria de vida para jovens, com vistas ao empoderamento e protagonismo
juvenil;
• Aglutinar as políticas públicas para a juventude que na maioria das vezes estão dispersas nas
diferentes secretarias estaduais e municipais;
• Potencializar atividades em distintas áreas: esporte, educação, saúde, tempo livre, tecnologia, direitos
humanos, entre outras;
• Promover cursos profissionalizantes e de qualificação, oportunidades de lazer e entretenimento,
vivências práticas, apoio a rendimento escolar, serviços governamentais, palestras, oficinas, atividades
comunitárias, acesso à informática;
• Orientar o jovem para o mercado de trabalho, contribuindo para a mudança de vida e para a cidadania.
PROJETOS ESTRUTURANTES
Casa da Juventude

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

AÇÕES ESTRATÉGICAS

INTERSETORIALIDADE
Superintendência Executiva – SUPEX
Coordenadoria Especial da Juventude – CEJUV
Prefeituras Municipais
Assesoria de Planejamento – ASPLAM
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Elaborar e aprovar marco legal da Política de Incentivo ao Esporte;
• Reestabelecer o Conselho Estadual do Esporte como um órgão colegiado de caráter consultivo,
colaborador e fiscalizador, tendo como principais atribuições a discussão e a proposição de políticas
públicas esportivas;
• Realizar 37 eventos esportivos: Jogos Escolares da Juventude (Regional e Nacional); Jogos
Escolares da TV Sergipe; Jogos da Primavera (Jogos Paralímpicos); Encontro Estadual de Educação
Física; Campeonato Sergipano Intermunicipal de Futebol Amador; Jogos Abertos do interior; Jogos
Universitários Brasileiros (Regional e Nacional); Esporte Verão – jogos de Praia; Beach Games – CBDU ;
Taça das Favelas – CUFA ; Campeonato Sergipano de Futsal; Seletiva Gymnasíade – CBDE; Caravana do
Esporte; Beach Games – CBDU; Virada Esportiva ; Troféu Duda Lisboa de Vôlei de Praia ; Campeonato
Sergipano de Futsal; Simpósio de Captação em Sergipe; Feira de Artes Maciais; Festivais Esportivos da
Rede Pública Estadual; Seminário de Sensibilização sobre a importância do esporte na escola;
• Elaborar e aprovar legislação específica para implementação de iniciativas de doações, de pessoas
físicas e/ou jurídicas, para o desenvolvimento do esporte no Estado;
• Definir os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os
recursos oriundos dos incentivos previstos na legislação, considerando ao menos uma das seguintes
manifestações: desporto educacional; desporto de participação e/ou desporto de rendimento;
• Criar Fundo Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, a fim de subsidiar as políticas públicas, custeado
por meio de contribuições, transferências, auxílios, promoções, subvenções, emendas parlamentares,
convênios, contratos, doações, rendimentos ou acréscimos oriundos de aplicações financeiras de
recursos próprios e recursos de outras fontes que legalmente possam ser destinados ao fundo tais
como penas pecuniárias e outras multas judiciais;

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

META 35: Implementar, até 2022, Políticas de Incentivo ao Esporte, com vistas à democratização e ao
desenvolvimento de iniciativas esportivas no Estado.

• Realizar Simpósio de Captação em Sergipe destinado prioritariamente às entidades esportivas
nacionais e gestores esportivos, a fim de mostrar que o Estado reúne as condições favoráveis para
sediar futuros eventos;
• Incluir a Feira de Artes Marciais no calendário esportivo anual em parceria com as Federações
específicas das modalidades, promovendo amplo debate e fomento das artes marciais;
• Formação da seleção sergipana multimodalidades - Time Sergipe;
• Implementar o Projeto Atleta Cidadão (Universidades).
PROJETOS ESTRUTURANTES
Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Juventude
Sergipe no Pódio – Programa de Apoio a Atletas de Alto Rendimento
Projeto Atleta Cidadão
INTERSETORIALIDADE
Superintendência Especial de Esportes – SUPEE
Federações e Confederações Esportivas – (COB – CBDE – CBDU )
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Implementar, gradativamente, nas escolas estaduais Projetos de Contraturno, com ênfase no
combate à criminalidade, promovendo a inclusão ao esporte e à cultura da paz nas unidades escolares.
• Lançar o edital interno para professores especialistas em modalidades esportivas
• Fundar a Escola de Formação Esportiva
• Realizar cursos de Formação Continuada para os profissionais de Educação Física.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Programa Segundo Tempo (Ministério da Cidadania)
INTERSETORIALIDADE
Superintendência Especial de Esporte – SUPEE
Departamento de Educação – DED
Departamento de Inspeção Escolar – DIES

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

META 36: Implementar em 30% das Escolas Estaduais Projetos de Contraturno, até 2022.

Conselho Estadual de Educação Física – CREF
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Implementar as ações do programa em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, Federação SERJUNIOR, Conselho de Jovens Empreendedores – CJE e
outras empresas que têm expertise nesta área;
• Fortalecer e defender a autonomia, o empoderamento e a ação política dos jovens, por meio da
capacitação e mobilização;
• Realizar oito Feiras de oportunidades com o Serviço de Educação de Jovens e Adultos – SEJA;
• Beneficiar 12.000 (doze mil) jovens com as ações do Projeto Capacita Jovem;
• Beneficiar 12.000 (doze mil) jovens com as ações do Programa Cadastro Único – Jovem Empreendedor;
• Beneficiar 24.000 (vinte e quatro mil) jovens com as ações do Programa Identidade Jovem nos
Centros de Atendimento ao Cidadão;
• Capacitar 2.400 (dois mil e quatrocentos) jovens com o Projeto Atleta Cidadão nas Escolas de Esporte.

PROJETOS ESTRUTURANTES

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

META 37: Capacitar e mobilizar 50 mil jovens, com vistas ao desenvolvimento da autonomia e
empoderamento juvenil, até 2022.

Projeto Capacita Jovem
Programa Cadastro Único
Programa Identidade Jovem
Projeto Atleta Cidadão nas Escolas
INTERSETORIALIDADE
Superintendência Especial de Esporte – SUPEE
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – DASE
Prefeituras Municipais de Sergipe
Organizações não governamentais
Órgãos dos Governos Estadual, Municipais e Federal
Secretaria de Estado da Inclusão e da Assistência Social – SEIAS
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META 39: Construir 40 “Areninhas”, com vistas à democratização da prática esportiva nos municípios
sergipanos, até 2022.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Aquisição e regularização dos terrenos para construção dos espaços esportivos e de lazer;
• Elaborar os projetos que deverão ser adequados às características do terreno e da localidade, em
observância às leis vigentes do estado para construções;
• Definir projeto de revitalização e/ou construção de fácil adequação;
• Licitar, contratar empresas, executar e acompanhar as obras;
• Reformar o Ginásio Constâncio Vieira, o Estádio Paulo Barreto e Estádio Etelvino Mendonça;
• Reformar o Parque Aquático Zé Peixe;
• Construir o galpão esportivo;
• Dotar os espaços esportivos e de lazer de equipamentos conforme com as dimensões oficiais e
especificações técnicas que garantam o desenvolvimento das atividades.

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5

META 38: Revitalizar 10% das praças esportivas para o acesso da população, bem como das quadras
poliesportivas, até 2022.

PROJETOS ESTRUTURANTES
Melhoria da Infraestrutura Esportiva, de Lazer e da Juventude
Emendas Parlamentares
INTERSETORIALIDADE
Superintendência Especial de Esporte – SUPEE
Superintendência Executiva – SUPEX
Departamento de Administração e Finanças – DAF
Departamento de Engenharia e Manutenção Predial – DEMAP
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Prefeituras Municipais de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP
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QUADRO
RESUMO DAS METAS

MAPA ESTRATÉGICO - SEDUC

2019-2022

missão

Garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, prioritariamente no Ensino Médio, por
meio do ensino de qualidade, do desenvolvimento do esporte, lazer e da articulação de políticas públicas voltadas
para a juventude e para o fomento à cultura.

foco

A Educação como Política Pública de Estado e a valorização e a democratização das Políticas Públicas de Cultura,
Esporte, Lazer e Juventude.

visão de
futuro

Ser referência pela qualidade de ensino, melhoria dos indicadores educacionais e aprendizagem de todos os
estudantes, através do compromisso com o desenvolvimento de uma escola voltada para a formação cidadã, a
efetividade e a democratização de políticas públicas inclusivas de educação, esporte, lazer, juventude e cultura.

resultados
para a sociedade

objetivo 2:

objetivo 1:

Garantir a qualidade da Educação Básica e a
melhoria dos indicadores educacionais, em articulaçao
com os municípios, com ênfase no acesso, na permanência,
na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria
do ﬂuxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes.

Implementar Política de Educação Proﬁssional e
Técnica, democratizando o atendimento e possibilitando que
jovens e adultos desenvolvam habilidades relevantes nas
áreas das ciências e tecnologias, bem como, desenvolver
competências técnicas e proﬁssionais para emprego,
trabalho e empreendedorismo.

objetivo 4:

objetivo 3:

Aprimorar a governança e a gestão educacional, com
vistas a efetividade das políticas públicas de colaboração e
assistência aos municípios, de gestão democrática, de
inclusão e promoção da não violência e da política de
valorização e formação dos professores
e proﬁssionais da educação.

Construir e melhorar as instalações físicas para a
educação, bem como garantir a modernização e os insumos
necessários ao bom funcionamento das unidades escolare,
` especiﬁdades da comunidade escolar, com
atendendo as
vistas a proporcionar ambientes de aprendizagem seguros,
inclusivos e eﬁcazes para todos
os estudantes.

objetivo 5:

Fomentar e implementar políticas públicas voltadas
para a Cultura, o Esporte, o Lazer e a Juventude, tendo em
vista a valorização e a democratização dessas políticas.

nossos valores
compromisso

transparência

Com a qualidade do
ensino ofertado à
população sergipana,
com democratização dos
bens culturais e das
práticas esportivas.

No trato e na socialização dos dados e informações acerca das
ações desenvolvidas na
gestão pedagógica,
administrativa e
ﬁnanceira da Seduc.

inovação e
proatividade
Na gestão pedagógica e administrativa da Secretaria, das
Diretorias Regionais da Unidades Escolares, potencializadas
pela implementação de tecnologias educacionais e de
gestão de processos mais
modernas e efetivas.

respeito
`À dignidade humana e às indi-

vidualidades dos estudantes e
de toda sociedade sergipana,
a partir de ações que fomentem o exercício pleno da democracia e da cidadania, incluindo aqueles em situação
de vulnerabilidade.

efetividade

equidade

Na propositura e na
implementação das
políticas públicas de
educação, esporte, lazer,
juventude e da cultura.

Na promoção de ações inclusivas e de superação das desigualdades educacionais, com
vistas a valorização da diversidade, igualdade de gênero,
promoção da cultura da
paz e da não-violência e a erradicação de todas as formas
de discriminação.

92
Atender a 100% da população
de 6 a 14 anos no Ensino
Fundamental de 9 anos em
parceria com os municípios
85% dos estudantes
concluam essa etapa na idade
recomendada
Atender a 100% da população
de 15 a 17 anos

Elevar para 80% a taxa líquida
de matrícula no Ensino Médio
Ofertar educação especial
na perspectiva inclusiva a
100% dos estudantes com
deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento
e altas habilidades/
superdotação atendida

Percentual de estudantes
concluindo o Ensino Fundamental
na idade recomendada

Percentual da população de 15 a 17
anos frequentando a escola

Taxa líquida de matricula no
Ensino Médio

Percentual de estudantes
com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação
atendidos na educação especial na
perspectiva inclusiva

-

Meta Agregada

Percentual da população de 06
a 14 anos, atendidos no Ensino
Fundamental de 9 anos

-

-

Melhorar os indicadores
educacionais
garantindo a qualidade
do ensino

Indicador/Marco

Estratégia

95.7% (MEC/
Inep/
DEED – Microdados do
Censo Escolar- 2018)

50,8%
(2018-IBGE/Pnad-c)

89.1%
(2018-IBGE/
Pnad)

55%
(2017-IBGE/
Pnad)

99.4% 2018 /PNAD-C/
matrícula líquida
ajustada de 96.9
(PNAD-C 2018)

-

Linha de base

97%

55%

91%

60%

99%

-

2019

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

98%

60%

95%

65%

100%

-

2020

Anos

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

100%

70%

97%

75%

100%

-

2021

100%

80%

100%

85%

100%

-

2022

I. Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, em articulação com os municípios, com ênfase no
acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os
estudantes

Quadro Resumo de Metas
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Alfabetizar Crianças,
Jovens e Adultos
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial

Melhorar os indicadores
educacionais
garantindo a qualidade
do ensino (cont.)

Estratégia

Até 2019, 4.4 pontos do
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) –
Ensino Médio, e até 2021, 5.2
pontos

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - Ideb Ensino
Médio

100% de crianças
alfabetizadas, ao final do 2º
ano do Ensino Fundamental,
em parceria com os
municípios

Até 2019, 4.6 pontos do Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) – Anos
Finais do Ensino Fundamental,
e até 2021, 5.5 pontos

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - Ideb Anos Finais

Percentual de crianças dos 2º
anos do Ensino Fundamental
alfabetizadas anualmente

Até 2019, 5,0 pontos do
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica - Ideb
– Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e, até 2021, 6.0
pontos

Meta Agregada

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - Ideb Anos
Iniciais

Indicador/Marco

100% de crianças
alfabetizadas, ao
final do 2º ano do
Ensino Fundamental

Alcançar 4.4

Alcançar 4.6
pontos do Índice de
Desenvolvimento
da Educação Básica
(Ideb) – Anos Finais

5.0
pontos do Índice de
Desenvolvimento
da Educação Básica
– Ideb –
Anos Iniciais

2019

100% de crianças
alfabetizadas, ao
final do 2º ano do
Ensino Fundamental

-

-

-

2020

2021

100% de crianças
alfabetizadas,
ao final do 2º
ano do Ensino
Fundamental

Alcançar 5.2

Alcançar 5.5
pontos do
Índice de
Desenvolvimento
da Educação
Básica (Ideb) –
Anos Finais

6.0
pontos do
Índice de
Desenvolvimento
da Educação
Básica – Ideb Anos Iniciais

Anos

100% de crianças
alfabetizadas, ao
final do 2º ano do
Ensino Fundamental

-

-

-

2022

Quadro Resumo de Metas

19.8% (Leitura) e 44,1%
(Escrita) de alunos
do 3º ano do Ensino
Fundamental no nível
suficiente de alfabetização em 2016

3,1
(2017-MEC/
INEP)

3,5 (2017 MEC/
INEP)

4,7
(2017-MEC/
INEP)

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

I. Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, em articulação com os municípios, com ênfase no
acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os
estudantes

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022
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94

Percentual de matrícula na
Educação Integral Ampliada

Ampliar a matrícula de
Educação em tempo integral
de modo a atender 20% dos
estudantes do Ensino Médio

Elevar para 90% a taxa de
alfabetização da população
com 15 anos ou mais

Percentual de jovens, de 15 anos
ou mais, alfabetizados

Ampliar a matrícula na
Educação Integral

Programa Estadual para
Alfabetização na Idade Certa,
em regime de colaboração
com os municípios, implantado

Marco: Implantação do Programa
Estadual para Alfabetização
na Idade Certa em regime de
colaboração, com os municípios

Alfabetizar Crianças,
Jovens e Adultos
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial (cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

13,8% (8.894 alunos)
das matrículas do
Médio (2018 /MEC/
Inep/
DEED – Microdados do
Censo Escolar)

86.1% (2018-PNAD-C)

-

Linha de base

15%

86%

Programa Estadual
para Alfabetização
na Idade Certa
implantado

2019

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

16%

87%

-

2020

Anos

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

18%

89%

-

2021

20%

90%

-

2022

I. Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, em articulação com os municípios, com ênfase no
acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os
estudantes

Quadro Resumo de Metas
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Ampliar em 10% a oferta de
EPT integrada ao Ensino
Médio
Ampliar em 20% as
matrículas da EPT de
nível médio, nas formas:
subsequente, presencial e a
distância
Ampliar em 10% a oferta de
EPT na modalidade Proeja

Atingir 81% da oferta de
vagas de FIC presencial e a
distância

Percentual de oferta de EPT
integrada ao Ensino Médio na
rede pública estadual de ensino

Percentual de matrículas de
EPT de nível médio, nas formas:
subsequente, presencial e a
distância

Percentual de oferta de EPT, na
modalidade Programa Nacional
de Integração da Educação
Profissional com a Educação
Básica, na Modalidade de Jovens
e Adultos - Proeja

Percentual de oferta de vagas de
Formação Inicial e Continuada FIC presencial e a distância

Modelo de Gestão de EPT
implantado

Marco: Implantação do modelo de
Gestão de EPT

Ampliar a oferta
e matrícula de
Educação Profissional
e Tecnológica EPT, presencial e
a distância, para
diferentes grupos
sociais, formas e
modalidades

Normativa de
institucionalização do modelo
de Gestão de EPT elaborada
e aprovada

Marco: Elaboração e aprovação da
Normativa de institucionalização
do modelo de Gestão de EPT

Implantar modelo
estadual de Educação
Profissional e
Tecnológica - EPT

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

66%

2,5%

5%

2,5%

-

Normativa de
institucionalização
do modelo de
Gestão de EPT
elaborada e
aprovada

2019

71%

5,0%

10%

5,0%

Modelo de
Gestão de EPT
implantado

-

2020

Anos

76%

7,5%

15%

7,5%

-

-

2021

81%

10,0%

20%

10,0%

-

-

2022

Quadro Resumo de Metas

1.149 alunos (61% das
vagas)/2018

0%

1.459 alunos/
2018

568 alunos (5.3
%)/2018

-

-

Linha de base

Seduc

Parceria: Seduc, Sedetec, Fapitec e Seit

II. Implementar Política de Educação Profissional e Técnica, democratizando o atendimento e possibilitando que jovens e adultos
desenvolvam habilidades relevantes nas áreas das ciências e tecnologias, bem como aperfeiçoem competências técnicas e profissionais
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

95

96

Estruturar e
modernizar
laboratórios de
Educação Profissional
e Tecnológica - EPT da
rede estadual

Estratégia
14 laboratórios estruturados

três laboratórios
modernizados

Número de laboratórios
modernizados

Meta Agregada

Número de laboratórios
estruturados

Indicador/Marco

0

0

Linha de base

Seduc

Parceria: Seduc, Sedetec, Fapitec e Seit

-

-

2019

um laboratório
modernizado

cinco
laboratórios
estruturados

2020

10 laboratórios
estruturados

2021

dois laboratórios
modernizados

Anos

três laboratórios
modernizados

14 laboratórios
estruturados

2022

II. Implementar Política de Educação Profissional e Técnica, democratizando o atendimento e possibilitando que jovens e adultos
desenvolvam habilidades relevantes nas áreas das ciências e tecnologias, bem como aperfeiçoem competências técnicas e profissionais
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Busca Ativa do público alvo da
Educação Básica, realizada em
parceria com o UNICEF e órgãos
governamentais, anualmente

Percentual de implantação nas
unidades escolares da Política
Estadual de Correção de Fluxo
Escolar, do Programa Sergipe na
Idade Certa

Percentual de implantação do
Currículo da Educação Infantil e
Ensino Fundamental

Implantar Política de
Correção de Fluxo
Escolar em parceria
com os municípios e de
forma intersetorial

Implementar, em
parceria com os
municípios, o Currículo
da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, e
construir coletivamente,
de acordo com a BNCC,
o currículo do Ensino
Médio

Indicador/
Marco

Realizar a Busca Ativa
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial

Estratégia

100% das escolas com o
Currículo Sergipano de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental implantado

100% das unidades escolares
com a Política Estadual de
Correção de Fluxo do ensino
fundamental implantada

Busca Ativa do público-alvo
da Educação Básica realizada
anualmente no período

Meta Agregada

0%

-

70%

20%

Busca Ativa
realizada

2019

100%

60%

Busca Ativa
realizada

2020

Anos

100%

80%

Busca Ativa
realizada

2021

100%

100%

Busca Ativa
realizada

2022

Quadro Resumo de Metas

01 Busca Ativa nos 75
municípios do Estado

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.
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97

98
160h de formação continuada,
presencial e EAD, sobre o
currículo de Sergipe das
Redes Estadual e Municipal
para técnicos das diretorias
regionais, dos municípios
e representantes dos
professores da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental das redes
estadual e municipal
160h de formação continuada,
presencial e EAD, sobre o
currículo de Sergipe para
100% dos professores do
Ensino Fundamental da rede
estadual
Ofertar 160h de formação
continuada, presencial e EAD,
sobre o currículo de Sergipe
para 100% dos professores
da Educação Infantil e
Ensino Fundamental da rede
municipal
Versão preliminar da Proposta
do Currículo de Sergipe do
Ensino Médio elaborada e
aprovada

Número de horas ofertadas de
formação continuada, presencial e
EAD, sobre o currículo de Sergipe,
para técnicos das diretorias
regionais, dos municípios e
representantes dos professores
da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental das redes estadual e
municipais

Número de horas ofertadas de
formação continuada, presencial e
EAD, sobre o Currículo de Sergipe
para os professores do Ensino
Fundamental da Rede Estadual
ofertada

Número de horas ofertadas de
formação continuada, presencial e
EAD, sobre o Currículo de Sergipe
para os professores da Educação
Infantil e Ensino Fundamental das
Redes Municipais ofertadas

Marco: Elaboração e aprovação
da versão preliminar da Proposta
do Currículo do Ensino Médio de
Sergipe

Implementar,
em parceria com
os municípios, o
Currículo da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental, e
construir coletivamente,
de acordo com a BNCC,
o Currículo do Ensino
Médio
(cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

-

0h

0h

0h

Linha de base

Versão preliminar
da Proposta
do Currículo de
Sergipe do Ensino
Médio elaborada e
aprovada

40h
para 100% dos
professores
da Educação
Infantil e Ensino
Fundamental da
rede municipal

40h de formação
para 100% dos
professores

40h para técnicos
das diretorias
regionais, dos
municípios e
representantes
dos professores
da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental

2019

2020

-

80h
para 100% dos
professores da
Educação Infantil
e do Ensino
Fundamental da
rede municipal

80h de formação
para 100% dos
professores

2021

-

120h
para 100% dos
professores da
Educação Infantil
e do Ensino
Fundamental da
rede municipal

120h de formação
para 100% dos
professores

120h para técnicos
das diretorias
regionais, dos
municípios e
representantes
dos professores
da Educação
Infantil e
do Ensino
Fundamental

Anos

80h para técnicos
das diretorias
regionais, dos
municípios e
representantes
dos professores
da Educação
Infantil e
do Ensino
Fundamental

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc
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-

160h
para 100% dos
professores da
Educação Infantil
e do Ensino
Fundamental da
rede municipal

160h de formação
para 100% dos
professores

160h para técnicos
das diretorias
regionais, dos
municípios e
representantes
dos professores
da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental

2022

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Marco: Implantação da Política de
formação inicial e continuada, dos
professores e profissionais da
educação

Implementar Política
de Formação, inicial
e continuada, dos
professores e
profissionais da
educação

Política de formação inicial e
continuada, dos professores
e profissionais da educação
implantada em parceria com
os municípios e de forma
intersetorial

100% de taxa de participação
dos Estudantes do Ensino
Médio e do Programa Préuniversitário no ENEM

130h de formação continuada
para 100% das Equipes
Diretivas e professores das
escolas de Ensino Médio, por
ano

Carga horária anual de formação
continuada para equipe diretiva
e professores das escolas que
ofertam Ensino Médio

Percentual de participação dos
Estudantes do Ensino Médio e
do Programa Pré-universitário no
ENEM

100% das escolas estaduais
que ofertando ensino médio
com o Novo Ensino Médio
(1000h) implantado

Percentual de escolas com o Novo
Ensino Médio implantado

Ampliar a participação
dos Estudantes do
Ensino Médio e do
Programa Préuniversitário no ENEM

100% das escolas com o
Currículo do Ensino Médio
construído e implementado de
acordo com a BNCC

Percentual de escolas com
o Currículo do Ensino Médio
reestruturado e implementado de
acordo com a BNCC

Implementar,
em parceria com
os municípios, o
Currículo da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental, e
construir coletivamente,
de acordo com a BNCC,
o Currículo do Ensino
Médio
(cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

-

62% (2018/
DED E DASE)

-

0%

0%

Política de
formação inicial e
continuada, dos
professores e
profissionais da educação
implantada

70% de
participação

130h de formação
continuada
para 100% das
Equipes Diretivas
e professores das
escolas de Ensino
Médio

22% das escolas

-

2019

-

80% de
participação

130h de formação
continuada
para 100% das
Equipes Diretivas
e professores das
escolas de Ensino
Médio

48% das escolas

-

2020

2021

-

90% de
participação

130h de formação
continuada
para 100% das
Equipes Diretivas
e professores das
escolas de Ensino
Médio

74% das escolas

70% das escolas

Anos

-

100% de
participação

130h de formação
continuada
para 100% das
Equipes Diretivas
e professores das
escolas de Ensino
Médio

100% das escolas

100% das escolas

2022

Quadro Resumo de Metas

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.
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99

100

Implementar Política
de Formação, inicial
e continuada, dos
professores e
profissionais da
educação (cont.)

Estratégia

100% dos professores
das unidades escolares da
rede estadual capacitados,
anualmente, em serviço e
desenvolvendo 12,5% (da
carga horária total) de horas
de estudo à distância, no
Ambiente AVA
100% dos professores da
rede estadual capacitados, em
parceria com as instituições
formadoras e órgãos internos
100% das equipes diretivas
da rede estadual capacitadas,
anualmente

100% profissionais da Seduc
capacitados, em parceria com
as instituições formadoras e
órgãos internos, até 2022.
100% dos professores,
equipes diretivas e técnicos
das secretarias municipais de
educação, capacitados, tendo
em vista a implementação do
Currículo Sergipano

Percentual de professores da rede
estadual capacitados

Percentual de equipes diretivas da
rede estadual capacitadas

Percentual de profissionais da
Seduc capacitados

Percentual de professores,
equipes diretivas e técnicos
das secretarias municipais de
educação capacitados para
implementação do Currículo
Sergipano

Meta Agregada

Percentual de professores das
unidades escolares da rede
estadual capacitados no Ambiente
AVA

Indicador/Marco

0%

94 profissionais
da Seduc (1,6%)
capacitados em 2018

89 gestores (27,3%)
capacitados 2018

444 professores (7,2%)
capacitados em 2018

-

Linha de base

25% dos
professores,
equipes diretivas
e técnicos das
secretarias
municipais
de educação,
capacitados

25% dos
profissionais da
Seduc capacitados

100% das equipes
diretivas da
rede estadual
capacitadas

25% professores
da rede estadual
capacitados

100%

2019
100%

2020

50% dos
professores,
equipes diretivas
e técnicos das
secretarias
municipais
de educação,
capacitados

50% dos
profissionais da
Seduc capacitados

100% das equipes
diretivas da
rede estadual
capacitadas

100%

2021

75% dos
professores,
equipes diretivas
e técnicos das
secretarias
municipais
de educação,
capacitados

75% dos
profissionais da
Seduc capacitados

100% das equipes
diretivas da
rede estadual
capacitadas

75% professores
da rede estadual
capacitados

Anos

50% professores
da rede estadual
capacitados
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100% dos
professores,
equipes diretivas
e técnicos das
secretarias
municipais
de educação,
capacitados

100% dos
profissionais da
Seduc capacitados

100% das equipes
diretivas da
rede estadual
capacitadas

100% professores
da rede estadual
capacitados

100%

2022

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Política Estadual de Educação
de Jovens e Adultos
implementada

100% dos estabelecimentos penais e de unidades de
medidas socioeducativas com oferta de EJA
nas etapas de Ensino
Fundamental (EJAEF I, II e
EJAEM), para as pessoas
que, na idade certa, não
concluíram seus estudos

100% das comunidades
do campo, indígenas,
quilombolas, ribeirinhas e
populações itinerantes com
oferta da EJA, anualmente

Marco: Implantação da Política
Estadual de Educação de Jovens
e Adultos em parceria com os
municípios e de forma intersetorial

Percentual de estabelecimentos
penais e unidades de medidas
socioeducativas com oferta de EJA
(EJAEF I, II e EJAEM)

Percentual das comunidades do
campo, indígenas, quilombolas,
ribeirinhas e populações
itinerantes com oferta anual de
EJA

Implementar Política
Estadual de Educação
de Jovens e Adultos,
considerando as
especificidades dos
diferentes níveis e
modalidades de ensino,
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

100% das
comunidades do
campo, indígenas,
quilombolas,
ribeirinhas e
populações
itinerantes com
oferta

100% dos
estabelecimentos penais
e unidades
de medidas
socioeducativas com oferta

Política Estadual
de Educação de
Jovens e Adultos
implementada

2019

100% das
comunidades do
campo, indígenas,
quilombola,
ribeirinhas e
populações
itinerantes com
oferta

100% dos
estabelecimentos penais
e unidades
de medidas
socioeducativas
com oferta

-

2020
-

2021

100% das
comunidades do
campo, indígenas,
quilombola,
ribeirinhas e
populações
itinerantes com
oferta

100% dos
estabelecimentos penais
e unidades
de medidas
socioeducativas com oferta

Anos

100% das
comunidades do
campo, indígenas,
quilombolas,
ribeirinhas e
populações
itinerantes com
oferta

100% dos
estabelecimentos
penais e unidades
de medidas
socioeducativas com oferta

-

2022

Quadro Resumo de Metas

seis escolas do campo
(das 53 existentes) ofertam EJAEF E
EJAEM/ 0 (zero)
escola indígena / 0
(zero) escola quilombola (das 05 existentes) com EJA.

e três Unidades de medidas
socioeducativas
ofertam EJAEF I E II,
por meio de acordo
de cooperação com a
Fundação Renascer e a SEIT

oito unidades prisionais ofertam EJAEF
I, EJAEF II e EJAEM
apenas via exames
supletivos, por falta de
estrutura

-

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.
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101

102
Pacto pela Educação em
regime de colaboração e
assistência aos municípios
implementado

75 municípios com assistência
técnica às equipes das
secretarias municipais de
educação sobre os Planos
Municipais de Educação

Marco: implementação do Pacto
pela Educação em regime de
colaboração e assistência aos
municípios

Número de municípios nos quais
haja prestação de assistência
técnica às equipes das secretarias
de educação

Prestar assistência
técnica aos municípios

Sistema Estadual de Avaliação
da Educação Básica criado e
implementado

Marco: Criação e implementação
do Sistema Estadual de Avaliação
da Educação Básica

Criar Sistema Estadual
de Avaliação da
Educação Básica

100% dos educadores que
atuam na EJA em formação
continuada, em parceria com
o DRH/CENFOR

Meta Agregada

Percentual de educadores que
atuam na EJA formados

Indicador/Marco

Implementar Política
Estadual de Educação
de Jovens e Adultos,
considerando as
especificidades dos
diferentes níveis e
modalidades de ensino,
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial (cont.)

Estratégia

75 municípios assistidos, em 2018

-

-

-

Linha de base

75 municípios
assistidos

Pacto pela
Educação em
regime de
colaboração
e assistência
aos municípios
implementado

-

25% dos
educadores que
atuam na EJA
em formação
continuada

2019

2020

75 municípios
assistidos

-

2021

75 municípios
assistidos

-

-

75% dos
educadores que
atuam na EJA
em formação
continuada

Anos

Sistema Estadual
de Avaliação
da Educação
Básica criado e
implementado

50% dos
educadores que
atuam na EJA
em formação
continuada

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc
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75 municípios
assistidos

-

-

100% dos educadores que atuam na
EJA em formação
continuada

2022

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Política de Rateio do ICMS
implementada

Marco: Implementação de Política
de Rateio do ICMS

Gestão Democrática
implementada na Educação
Estadual

74 municípios com
Programa Estadual de
Transporte Escolar - PEATE
implementado por meio de
adesão

Número de municípios com
adesão ao Programa Estadual de
Transporte Escolar - PEATE

Marco: Implementação da Gestão
Democrática na Educação Estadual

100% calendários com
a padronização escolar
da educação básica, em
articulação com os municípios,
com vistas a instituir um
calendário escolar único

Percentual de calendários
unificados

Assegurar a
implementação da
Gestão Democrática na
Educação Estadual

75 equipes das secretarias
municipais de educação
orientadas, anualmente, nos
processos de cadastramento,
execução, e prestação de
contas do Plano de Ações
Articuladas – PAR/FNDE

Número de municípios orientados
nos processos de cadastramento,
execução e prestação de contas
do Plano de Ações Articuladas
– PAR

Prestar assistência
técnica aos municípios
(cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

-

-

Gestão
Democrática
implementada na
Educação Estadual

-

-

-

75 municípios
orientados

2019

-

Política de
Rateio do ICMS
implementada

38 municípios com
adesão

40%

75 municípios
orientados

2020

60%

75 municípios
orientados

2021

-

-

56 municípios com
adesão

Anos

-

-

74 municípios com adesão

100%

75 municípios
orientados

2022

Quadro Resumo de Metas

28 municípios com adesão/ 2018

0%

75 Municípios
orientados, em 2018

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
profissionais da educação.
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103

104
Política da Paz e da
Promoção da Não violência
implementada em 100% das
escolas em parceria com
os municípios e de forma
intersetorial
100% das Unidades escolares,
com o Sistema de Aviso Legal
por Violação e Exploração
de Criança e Adolescente
(SALVE) implementado
Reduzir em 80% os
índices de chamado em
episódios de automutilação,
ideação suicida, conflitos
interpessoais, violência
escolar e demandas
percebidas

Marco: Implementação da Política
da Paz e da Promoção da Não
violência nas escolas

Percentual de unidades
escolares com o Aviso Legal
por Violação e Exploração de
Criança e Adolescente (SALVE)
implementado

Percentual de redução dos índices
de chamado em episódios de
automutilação, ideação suicida,
conflitos interpessoais, violência
escolar e demandas percebidas

Processo Seletivo para
gestores das unidades
escolares da Rede Estadual
realizado

Marco: Realização do Processo
Seletivo para gestores das
unidades escolares da Rede
Estadual

Implementar Política
da Paz e da Promoção
da Não violência nas
escolas como garantia
dos direitos humanos,
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial

10 gestores selecionados para
as diretorias regionais

Número de gestores das diretorias
regionais selecionados

Assegurar a
implementação da
Gestão Democrática
na Educação Estadual
(cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

0%

0%

-

-

10 gestores
selecionados e
empossados em 2019

Linha de base

20%

25% das unidades
escolares
com SALVE
implementado

Política
Implementada

Processo seletivo
realizado

10 gestores
selecionados
para as diretorias
regionais

2019

-

-

-

2020

40%

-

-

-

2021

60%

75% das unidades
escolares
com SALVE
implementado

Anos

50% das unidades
escolares
com SALVE
implementado

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc
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80%

100% das
unidades escolares
com SALVE
implementado

-

-

-

2022

III. Aprimorar a gorvernança e a gestão educacional, com vistas à efetividade das políticas públicas de colaboração e assistência aos
municípios, de gestão democrática, de inclusão e promoção da não violência e da política de valorização e formação dos professores e
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Reduzir em 80% os
índices de chamado em
episódios de automutilação,
ideação suicida, conflitos
interpessoais, violência
escolar e demandas
percebidas
Capacitar 40% das equipes
diretivas e docentes das
Diretorias Regionais de
Educação – DRE’s com
ação multiplicativa na
instrumentalização de práticas
restaurativas e mediação
de conflitos: Círculos
Restaurativos e Comunicação
Não Violenta (CNV)
80% das unidades escolares
do Ensino Médio com o
Programa Estadual de
Combate à Intimidação
Sistemática (PRECISE)
implementado

Percentual de redução dos índices
de chamado em episódios de
automutilação, ideação suicida,
conflitos interpessoais, violência
escolar e demandas percebidas

Percentual de equipes diretivas e
docentes das Diretorias Regionais
de Educação – DREs capacitadas

Percentual anual de unidades
escolares do Ensino Médio com o
Programa Estadual de Combate à
Intimidação Sistemática (PRECISE)
implementado

Implementar Política
da Paz e da Promoção
da Não violência nas
escolas como garantia
dos direitos humanos,
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial (cont.)

Meta Agregada

Indicador/Marco

Estratégia

0%

0%

0%

20% das unidades
escolares
do Ensino
Médio com
o Programa
implementado

10%

20%

2019

40% das unidades
escolares do
Ensino Médio
com o Programa
implementado

20%

40%

2020

30%

60%

2021

60% das unidades
escolares do
Ensino Médio
com o Programa
implementado

Anos

80% das unidades
escolares do
Ensino Médio
com o Programa
implementado

40%

80%

2022

Quadro Resumo de Metas

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

III. Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, em articulação com os municípios, com ênfase no
acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os
estudantes.
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106

Implementar Política
da Paz e da Promoção
da Não violência nas
escolas como garantia
dos direitos humanos,
em parceria com os
municípios e de forma
intersetorial (cont.)

Estratégia

Percentual de equipes diretivas
formadas

Indicador/Marco

100% das equipes diretivas
formadas nas temáticas
étnico-racial e de gênero de
enfrentamento à violência

Meta Agregada

0%

Linha de base

25% das equipes
diretivas formadas
nas temáticas
etnicorracial e
de gênero de
enfrentamento à
violência

2019

2020

2021
75% das equipes
diretivas formadas
nas temáticas
etnicorracial e
de gênero de
enfrentamento à violência

Anos

50% das equipes
diretivas formadas
nas temáticas
etnicorracial e
de gênero de
enfrentamento à violência

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

100% das equipes
diretivas formadas
nas temáticas
etnicorracial e de
gênero de enfrentamento à violência

2022

III. Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, em articulação com os municípios, com ênfase no
acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os
estudantes.

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Assegurar
infraestrutura
necessária ao bom
funcionamento das
escolas

Estratégia
94 escolas estaduais de
Educação Básica reformadas
e ampliadas

21 quadras poliesportivas
construídas em escolas da
rede pública estadual
quatro escolas de Ensino
Médio construídas

16 quadras reformadas em
escolas da rede pública
estadual

Número de quadras poliesportivas
construídas em escolas da rede
pública estadual

Número de escolas estaduais de
Ensino Médio construídas

Número de quadras reformadas
em escolas da rede pública
estadual

Meta Agregada

Número de escolas estaduais de
Educação Básica reformadas e
ampliadas

Indicador/
Marco

cindo quadras
reformadas

-

dois quadras
poliesportivas
construídas

-

2019

nove quadras
reformadas

-

nove quadras
poliesportivas
construídas

35 escolas
estaduais de
Educação Básica
reformadas e
ampliadas

2020

2021

13 quadras
reformadas

duas escolas
construídas

15 quadras
poliesportivas
construídas

65 escolas
estaduais de
Educação Básica
reformadas e
ampliadas

Anos

16 quadras
reformadas

quatro escolas
construídas

21 quadras
poliesportivas
construídas

94 escolas
estaduais de
Educação Básica
reformadas e
ampliadas

2022

Quadro Resumo de Metas

duas quadras
reformadas

0

dois quadras
construídas/2018

oito escolas estaduais reformadas e/ou
ampliadas/2018

Linha de base

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc

Parceria: Seduc e 75 municípios sergipanos, por meio das Secretarias Municipais de Educação

IV. Construir e melhorar as instalações físicas para a educação, bem como garantir a modernização e os insumos necessários ao bom
funcionamento das unidades escolares, atendendo às especificidades da comunidade escolar, com vistas a proporcionar ambientes de
aprendizagem seguros, inclusivos e eficazes para todos os estudantes.
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108

Elaborar Plano
Integrado de Políticas
Públicas para a
Juventude

Elaborar Plano
Integrado de Políticas
Públicas para a
Juventude

Estratégia

Conferência de Juventude realizada

quatro eventos objetivando
a qualificação política das
organizações e pessoas que
trabalham na gestão de juventude
LGBT realizados

quatro eventos “Semanas da
Juventude” realizadas

Número de eventos objetivando
a qualificação política das
organizações e pessoas
que trabalham na gestão de
juventude LGBT

Número de eventos “Semana da
Juventude” realizadas

Catálogo para divulgação dos
produtos e serviços dos jovens
rurais lançado

Marco: Lançamento do Catálogo
para divulgação dos produtos
e serviços dos jovens rurais,
através do diagnóstico da
juventude rural

Marco: Realização da Conferência
de Juventude

Plano Integrado de Políticas Públicas
para a Juventude implementado

Meta Agregada

Marco: Implementação do Plano
Integrado de Políticas Públicas
para a Juventude

Indicador/
Marco

-

-

-

Linha de base

um evento
“Semana da
Juventude”

um evento
objetivando
a qualificação
política realizado

Conferência
de Juventude
realizada

Catálogo para
divulgação
dos produtos
e serviços dos
jovens rurais
lançado

-

2019

Seduc/Superintendência de Esporte, Lazer e Juventude

Parceria: Seduc e FUNCAP

dois eventos
“Semanas da
Juventude”

dois eventos
objetivando
a qualificação
política realizados

-

-

Plano Integrado
de Políticas
Públicas para
a Juventude
implementado

2020

Anos

três eventos
“Semanas da
Juventude”

três eventos
objetivando
a qualificação
política
realizados

-

-

-

2021

quatro eventos
“Semanas da
Juventude”

quatro eventos
objetivando
a qualificação
política
realizados

-

-

-

2022

V. Desenvolver e implementar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, buscando a valorização e democratização
dessas políticas.

Quadro Resumo de Metas
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

Política de Incentivo ao Esporte
implantada

Conselho Estadual de Esporte
aprovado

Marco: Implantar da Política de
Incentivo ao Esporte

Marco: Aprovação do Conselho
Estadual de Esporte

Implantar Políticas de
Incentivo ao Esporte

40 “Areninhas” construídas

Número de “Areninhas” (praça
de pequeno porte) construídas

30% das escolas estaduais com
implementação de Projetos de
Contraturno

10% das quadras poliesportivas das
unidades de ensino revitalizadas

Percentual de quadras
poliesportivas das unidades de
ensino revitalizadas

Percentual de escolas estaduais
envolvidas em Projetos de
Contraturno

10% das praças esportivas
revitalizadas

Meta Agregada

Percentual de praças
revitalizadas

Indicador/
Marco

Implementar Projetos
de Contraturno nas
escolas estaduais

Revitalizar as praças
esportivas para o
acesso da população,
bem como as quadras
poliesportivas das
unidades de ensino

Estratégia

-

-

Conselho
Estadual
de Esporte
aprovado

Política de
Incentivo
ao Esporte
implantada

10% escolas
estaduais com
Projetos de
Contraturno

10 “Areninhas”
construídas

3% das quadras
poliesportivas
das unidades
de ensino
revitalizadas

3% das praças
esportivas
revitalizadas

2019

-

-

15% escolas
estaduais com
Projetos de
Contraturno

20 “Areninhas”
construídas

6% das quadras
poliesportivas
das unidades
de ensino
revitalizadas

6% das praças
esportivas
revitalizadas

2020

Anos

-

-

20% escolas
estaduais com
Projetos de
Contraturno

30 “Areninhas”
construídas

9% das quadras
poliesportivas
das unidades
de ensino
revitalizadas

9% das praças
esportivas
revitalizadas

2021

-

-

30% escolas
estaduais com
Projetos de
Contraturno

40 “Areninhas”
construídas

10% das
quadras
poliesportivas
das unidades
de ensino
revitalizadas

10% das praças
esportivas
revitalizadas

2022

Quadro Resumo de Metas

51 (15%) escolas
estaduais com
Projetos de
Contraturno e 02
Centros Esportivos

0

0%

18, 7% (que equivale
a 06) das praças
com manutenção/
revitalização em
2018

Linha de base

Seduc/Superintendência de Esporte, Lazer e Juventude

Parceria: Seduc e FUNCAP

V. Desenvolver e implementar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, buscando a valorização e democratização
dessas políticas.

PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DE SERGIPE - CADERNO SEDUC – 2019/2022

109

110
50 mil jovens capacitados e
mobilizados

oito feiras de oportunidades
realizadas

12.000 jovens beneficiados com o
Projeto Capacita Jovem
12.000 jovens beneficiados com o
Programa Cadastro Único – Jovem
Empreendedor

Número de jovens capacitados
com vistas ao desenvolvimento da autonomia e
empoderamento juvenil

Número de feiras de
oportunidades com o Serviço de
Ensino Jovem e Adultos – SEJA

Número de jovens beneficiados
com o Projeto Capacita Jovem

Número de jovens
empreendedores beneficiados
com o Programa Cadastro Único
– Jovem Empreendedor

Capacitar e mobilizar
os jovens para
sua autonomia e
empoderamento

13 (treze) eventos realizados/
apoiados: Jogos da Juventude;
Jogos Escolares da TV Sergipe;
Jogos da Primavera (Jogos
Paralímpicos); Encontro Estadual
de Educação Física; Campeonato
Sergipano Intermunicipal de Futebol
Amador; Jogos Abertos do interior;
Jogos Universitários Brasileiros;
Jogos de Praia; Simpósio de
Captação em Sergipe; Feira de Artes
Maciais; Festivais Esportivos da
Rede Pública Estadual; Seminário de
Sensibilização sobre a importância
do esporte na escola

Meta Agregada

Número de eventos realizados
com apoio ou pela Seduc, de
acordo com sua frequência

Indicador/
Marco

Implantar Políticas de
Incentivo ao Esporte
(cont.)

Estratégia

145 jovens
beneficiados/2018

2.715 jovens
beneficiados/2018

uma feira de
oportunidades
realizada/2018 (460
beneficiados)

0

10 eventos
realizados/apoiados
em 2018

Linha de base

3.000 jovens
beneficiados

3.000 jovens
beneficiados

duas feiras de
oportunidades
realizadas

15.000 jovens
capacitados e
mobilizados

cinco eventos
realizados/
apoiados

2019

Seduc/Superintendência de Esporte, Lazer e Juventude

Parceria: Seduc e FUNCAP

6.000 jovens
beneficiados

6.000 jovens
beneficiados

quatro feiras de
oportunidades
realizadas

25.000 jovens
capacitados e
mobilizados

oito eventos
realizados/
apoiados

2020

Anos

9.000 jovens
beneficiados

9.000 jovens
beneficiados

seis feiras de
oportunidades
realizadas

40.000 jovens
capacitados e
mobilizados

11 eventos
realizados/
apoiados

2021

12.000 jovens
beneficiados

12.000 jovens
beneficiados

oito feiras de
oportunidades
realizadas

50.000 jovens
capacitados e
mobilizados

13 eventos
realizados/
apoiados

2022

V. Desenvolver e implementar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, buscando a valorização e democratização
dessas políticas.

Quadro Resumo de Metas
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24.000 jovens beneficiados com o
Programa Identidade Jovem nos
Centros de Atendimento ao Cidadão

oito cursos/serviços governamentais
realizados para apoiar os jovens
do Circuito Integrado da Economia
Solidária
2.400 jovens beneficiados com o
Projeto Atleta Cidadão nas Escolas
de Esporte

Número de jovens beneficiados
com o Programa Identidade
Jovem nos Centros de
Atendimento ao Cidadão

Número de cursos/serviços
governamentais realizados para
apoiar os jovens do Circuito
Integrado da Economia Solidária

Número de jovens beneficiados
com o Projeto Atleta Cidadão
nas Escolas de Esporte

Capacitar e mobilizar
os jovens para
sua autonomia e
empoderamento (cont.)

Meta Agregada

Indicador/
Marco

Estratégia

0

0

600 jovens
beneficiados

dois cursos/
serviços
governamentais
realizados

6.000 jovens
beneficiados

2019

1.200 jovens
beneficiados

quatro cursos/
serviços
governamentais
realizados

12.000 jovens
beneficiados

2020

Anos

1.800 jovens
beneficiados

seis cursos/
serviços
governamentais
realizados

18.000 jovens
beneficiados

2021

2.400 jovens
beneficiados

oito cursos/
serviços
governamentais
realizados

24.000 jovens
beneficiados

2022

Quadro Resumo de Metas

97 jovens
beneficiados/2018

Linha de base

Seduc/Superintendência de Esporte, Lazer e Juventude

Parceria: Seduc e FUNCAP

V. Desenvolver e implementar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, buscando a valorização e democratização
dessas políticas.
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MONITORAMENTO
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Nesse contexto, a Seduc, por meio da Assessoria de Planejamento - ASPLAN, articulada com a
Assessoria de Desenvolvimento Institucional e Monitoramento das Políticas Públicas Educacionais
– ADIMPE, fará, sistematicamente, o acompanhamento do comportamento dos indicadores, ações
estratégicas e dos projetos estruturantes, propostos no Planejamento Estratégico da Secretaria - PES.

Para tanto, serão realizadas reuniões de análise e de comunicação dos resultados alcançados com a
execução dos planos de ação. A importância desses momentos será o monitoramento e o aprendizado
da gestão das áreas, a partir dos desafios e das contramedidas apresentadas para as dificuldades
enfrentradas na trajetória de implementação das ações propostas. Nas Reuniões de Resultados,
os gestores dos projetos estruturantes comunicarão à gestão estratégica da Seduc os resultados
alcançados considerando os indicadores estratégicos e os operacionais.
Nessa direção, será importante:
• Identificar os principais problemas na implementação das ações;

MONITORAMENTO

A sistemática de monitoramento, considerada como uma etapa fundamental do planejamento, tendo
em vista a importância de acompanhar, permanentemente, o desempenho dos indicadores, dos
principais projetos e das ações estratégicas, visa garantir a consecução dos objetivos propostos e o
alcance das metas definidas.

• Detectar as causas dos problemas identificados, anteceder medidas preventivas capazes de
modificar o quadro em que se encontram. Nesse caso, vale ressaltar que a proatividade é um valor a
ser desenvolvido com foco na efetividade das ações;
• Tomar medidas corretivas de modo a possibilitar a melhoria contínua e o alcance das metas
propostas;
• Não esquecer a lógica contida no ciclo do PDCA: (plan - planejar, do - executar, check - verificar e act
- reagir). Conforme ilustração abaixo:
Não funcionou:
tome ações corretivas

DIAGNOSTICAR PROBLEMAS E CAUSAS

CORREÇÃO DAS FALHAS/MELHORIA
Funcionou:
CONTíNUA DA QUALIDADE

Análise
do processo
ANÁLISE
DE PROCESSO

AG
IR

AR
EJ

APRIMORAR PROCESSOS E TRAÇAR
NOVOS PLANOS DE AÇÃO

PL

AN

padronize as
tarefas e treine
a equipe

Localizar problemas
e estabelecer metas

Implemente o
novo método

ESTABELECER METAS E ELABORAR
PLANOS DE AÇÃO
Estabelecer
planos de ação

H

C

AVALIAR CONSTANTEMENTE
OSas
Veriﬁcar se
RESULTADOS OBTIDOSmetas estão

sendo alcançadas

FA
ZE
R

porquê e deﬁnir

método
ACOMPANHAR OSnovo
INDICADORES

AR
EC

Se não,

VERIFICAR O ALCANCE DAS
METAS
descobrir
o

Executar
o plano

Treinas os
EXECUTAR
envolvidos

TODAS AS ATIVIDADES
QUE FORAM PLANEJADAS NOS
PLANOS DE AÇÃO

Fonte: https://www.venki.com.br/blog/ciclo-pdca-conceito/

Dessa forma, as Reuniões de Resultados da Seduc terão como objetivo não apenas comunicar os
resultados, mas, também, sobretudo, verificar e propor ações (agir) para melhorar a execução das
Políticas Educacionais e das ações estratégicas. Essas reuniões ocorrerão, mensalmente, para os
indicadores operacionais, e a cada três meses incluirão na pauta os resultados parciais dos indicadores
estratégicos propostos no PES da Seduc.
O planejamento das reuniões, sempre para primeira quinzena do mês seguinte, visa garantir a
efetividade das contramedidas necessárias para “correção de rota”. Nesse sentido, salientamos que
o calendário de realização será projetado a partir da agenda do Secretário e do Superintendente
Executivo para que cada área possa se programar, travar as agendas e se fazer presente.
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PARCERIAS
A SEDUC, em parceria com a União, intituições de caráter privado e organizações não governamentais,
vem desenvolvendo programas, projetos e/ou iniciativas com o intuito de assegurar o alcance dos
objetivos estratégicos propostos pela gestão.
O foco dessas ações é a melhoria da qualidade da educação em Sergipe, cujo esforço da gestão,
técnicos, professores e comunidade escolar deve resultar na aprendizagem de todos os estudantes.

PA R C E R I A S

Nesse contexto, o Governo do Estado, por meio da SEDUC, não tem medido esforços nos processos
de implantação, implementação, monitoramento e avaliação dessas ações, alinhando cada uma delas
às metas previstas por cada órgão, com vistas ao alcance das metas e à melhoria dos resultados
educacionais.
As ações, programas e/ou projetos são implementados com o apoio, mais que bem-vindo, de grandes
parceiros, os quais destacamos a seguir:
Ministério da Educação – MEC;
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação/CONSED;
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
Fundo das Nações Unidas Para a Infância – UNICEF;
Telefônica Vivo/Instituto Paramitas;
Fundação Lemann;
Instituto Sonho Grande,
Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação – IPTI;
Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas;
Associação Bem Comum;
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SociaL – BNDES
Centrais Elétricas de Sergipe – CELSE
Comunidade Educativa - CEDAC
Instituto Avisa Lá;
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae Sergipe
União dos Dirigentes Municipais de Educação/UNDIME
Instituto Natura

PA R C E R I A S
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UNESCO
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP;
Aliança Francesa/Sergipe;
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/UNCME;
Conselho Estadual de Educação/Sergipe;
Secretarias de Governos Estaduais e Municipais de Sergipe;
Ministério Público Estadual;
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sergipe;
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Conselhos Tutelares;
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica/Fapitec/Sergipe;
Conselho Estadual da Juventude;
Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe/FENEM;
Banco do Estado de Sergipe /Banese.
Federações e Confederações Esportivas - (COB - CBDE - CBDU)
Falconi.

Esses e outros parceiros têm dado o apoio e o suporte necessários ao desenvolvimento das equipes
da SEDUC, de modo a internalizar e multiplicar para as Diretorias Regionais, Escolas e Municípios o
aprendizado necessário para o sucesso da Educação de Sergipe.
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