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Informativo aos Diretores das Escolas, Equipes Pedagógicas e Pais. 

 

A Coordenadoria de Apoio Financeiro à Rede Escolar, desta Secretaria de Estado da 

Educação, responsável por todo o gerenciamento dos recursos financeiros 

descentralizados destinados aos Estabelecimentos de Ensino, acredita que a boa 

prática da gestão na escola fortalece toda a comunidade escolar no desenvolvimento 

de ações para a melhoria da qualidade de ensino.  

Uma das iniciativas desta Coordenadoria é o de desenvolver o Programa “Prêmio 

Gestão CAF” tendo como propósito reconhecer as ações e projetos de gestão que 

estão sendo praticadas nas Escolas da Rede Pública Estadual do Paraná. 

O Programa tem como objetivo PREMIAR aqueles Estabelecimentos de Ensino que  

apresentem ações que mereçam o seu reconhecimento. Para isso estabelecemos 

alguns critérios que a escola deve atender para participar do Prêmio:  

 

� Estar sem inadimplência com prestação de contas do Programa Fundo 

Rotativo e Programas do Governo Federal. 

� IDEB de 2015: ter atingido o índice de projeção proposta no PPP, ou ter o 

índice atual dentro da média nacional vigente e/ou acima da média nacional 

vigente. Escolas que não possuem IDEB por ofertarem somente o Ensino 

Médio, CEEJA e Unidades Novas, não serão avaliadas neste quesito, porém, 

devem ser avaliadas atendendo os demais critérios. 

� Manter o Estabelecimento de Ensino em condições de funcionamento, 

promovendo a organização e a conservação do espaço físico da escola. 

� Desenvolver ações preventivas de manutenção do patrimônio junto aos 

alunos, pais, professores e funcionários. 

� Monitorar as tarefas desenvolvidas pelos profissionais da escola tendo em 

vista o pleno funcionamento da unidade escolar. 

� Executar os recursos financeiros de acordo com o planejamento feito em 

anuência com os representantes da comunidade escolar. 

� Organizar reuniões mensais ou bimestrais com representantes da comunidade 

escolar. 
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� Executar os recursos financeiros buscando a economicidade, isonomia, 

legalidade, transparência, impessoalidade e moralidade. 

� Acompanhar os resultados do desempenho escolar acadêmico dos 

estudantes, com tomadas de decisões necessárias para a melhoria das taxas 

de rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono e aprovação por 

Conselho de Classe). 

� Desenvolver, no mínimo, um projeto específico de enfrentamento ao 

Abandono Escolar. Apresentar projeto. 

� Aplicar estrategicamente os recursos financeiros em benefício da qualidade 

do ensino de sua escola. 

� Projetos em desenvolvimento que torna a escola “destaque” em relação às 

demais escolas públicas estaduais. 

� Vida legal da escola. Documentação regularizada. 

 

O gestor e sua comunidade escolar que tiver interesse em participar do Programa 

deverão atender ao seguinte roteiro: 

• Elaborar um relatório do plano de ação  de gestão desenvolvido na sua 

escola, tendo como base os critérios de seleção e participação. 

• Elaborar um vídeo com depoimentos que demonstrem a qualidade 

administrativa e pedagógica da escola. 

• Entregar o relatório (impresso e em arquivo PDF) e vídeo, no Setor 

CAF/NRE de origem e manifestar seu interesse em participar através do 

formulário de Inscrição. 

 A CAF/SEED premiará as 3 (três) melhores escolas classificadas mediante uma 

Cota Extra do Fundo Rotativo (critérios serão definidos na ocasião da premiação), 

todas as escolas inscritas serão certificadas pelo “Prêmio Gestão CAF”.  

 As Escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, além da premiação e certificação, 

terão destaque no Portal da Educação com a divulgação das ações desenvolvidas. 

Ao inscrever-se, a escola e sua comunidade entram em um processo de auto 

avaliação que propicia um olhar, com critérios e dimensões bem definidas, onde é 

possível avaliar o que esta sendo feito e o que pode ser feito para melhorar.  
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O ato de a escola parar e refletir em suas ações, já é uma ação educativa para todos 

os envolvidos, independente de ser premiada ou não. 

Portanto esse é o momento de toda comunidade conversar e refletir sobre a 

possibilidade de divulgar as ações que tornam sua escola um destaque em relação 

as demais escolas do Estado. 

Participe! 

Informações no Núcleo Regional de Educação. 

 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Ângela Aparecida Kubersky                                                         Manoel José Vicente 

  Coordenadora PC – CAF                                                              Coordenador CAF               

 

 

 

 

 

 


