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ANEXO 2 - INDICADORES 
EDUCACIONAIS
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1 APRESENTAÇÃO 

A utilização de indicadores, nas últimas décadas, na área da educação, tem sido 
importante instrumento de gestão, pois possibilita que os responsáveis atuem nas redes 
de ensino, em programas e projetos, identificando situações que necessitam de mudanças, 
de incentivos ou aprimoramento. Os indicadores são compostos por parâmetros 
quantitativos e qualitativos que auxiliam no acompanhamento de determinada atividade, 
apontando se os objetivos estão sendo atingidos ou se há necessidade de intervenção.

Indicadores qualitativos geralmente expressam a voz, os sentimentos, os 
pensamentos e as práticas daqueles que atuam em uma pesquisa ou em um processo de 
avaliação. São eles que geram uma interpretação subjetiva do pesquisador, relacionada 
a diferentes aspectos da realidade, tais como concepção de boa qualidade de vida da 
população, concepção de trabalho digno e bem-estar social.

De acordo com Minayo (2009), 

Geralmente não vamos encontrar listagens de indicadores qualitativos, pois, 
diferentemente das escalas de mensuração, esses são construídos com os 
próprios atores que fazem parte do estudo avaliativo e, a não ser em casos 
culturais mais ou menos homogêneos, não podem e não devem ser replicados. 
(MINAYO, 2009, p. 87).
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 Indicadores quantitativos podem ser expressos em quantidades e percentuais. 
Resultantes de apurações, contabilizações e estatísticas, são apresentados em valores 
objetivos ou absolutos, referentes a fatos concretos e empíricos da realidade social.

 Estes indicadores, isoladamente, nada dizem, uma vez que os resultados são fruto 
da análise do pesquisador em função do seu estofo teórico. Mas esta análise de dados 
quantitativos combinados com indicadores qualitativos é essencial para enriquecer 
a compreensão de eventos, fatos ou situações da área educacional, auxiliando na 
identificação, monitoramento e análise de determinada situação e, consequentemente, na 
tomada de decisões.

 Os indicadores educacionais são construídos para atribuir um valor estatístico à 
qualidade do ensino de uma escola ou rede, atendo-se não somente ao desempenho dos 
alunos, mas também ao contexto econômico e social em que as escolas estão inseridas. Tais 
ferramentas são úteis principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, 
considerando o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos, contribuindo 
para a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e 
dos serviços oferecidos à sociedade pela escola.

 O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), criou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), um indicador de qualidade educacional que combina informações 
de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil e Saeb) com informações sobre 
rendimento escolar (aprovação). Tal indicador foi formulado para medir a qualidade 
do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. As médias de 
desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas, municípios e estado, e do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para as Unidades Federativas e o País.

 Em outubro de 2014 foram divulgados pelo Inep os resultados do Ideb de 2013 
e da Prova Brasil. Esses resultados, aliados às taxas de Rendimento Escolar - taxa de 
aprovação (refere-se à quantidade de alunos aprovados no ano letivo); taxa de reprovação 
(refere-se à quantidade de alunos retidos no ano letivo); taxa de abandono (indica o 
número de alunos que não concluíram o ano letivo); taxa de distorção idade/série (indica 
a defasagem entre a idade e a série que o aluno deveria estar cursando) -, oferecem um 
quadro amplo da situação das escolas e sistema de ensino no que se refere à Educação 
Básica em nosso estado e país. 
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2 TRABALHANDO COM OS RESULTADOS

Como na Semana Pedagógica as escolas estão realizando seu Plano de Ação, é importante acessar os indicadores educacionais 
para a análise dos dados e planejamento de ações necessárias à melhoria da qualidade do ensino. Assim, segue detalhadamente um 
roteiro para acessar tanto os dados do Ideb como as taxas de rendimento e os resultados da Prova Brasil.

2.1  RESULTADOS DO IDEB

Os resultados do Ideb podem ser acessados através da consulta ao Portal do Inep: http://www.inep.gov.br/
Para acessá-los, na página inicial do Portal Inep, clique na aba “Educação Básica” e escolha a opção “Ideb”.
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Você será direcionado para uma página onde é possível consultar os resultados clicando na opção Clique aqui para ver os 
resultados do Ideb.
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A consulta, para as escolas que ofertam Ensino Fundamental, poderá ser realizada por país, estado, município ou escola. 
Neste roteiro, solicitamos que a pesquisa seja realizada por escola. Porém, para aquelas que ofertam exclusivamente Ensino Médio, 
a consulta poderá ser realizada por estado ou país.
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Em UF, selecione PR (Paraná), em seguida o nome de seu município; em Rede/Dependência administrativa, escolha Estadual, 
na sequência o nome de sua escola; por último escolha a Série/Ano que deseja analisar. Após selecionar os dados da escola, clique 
em Pesquisar. Os resultados pesquisados aparecem em uma tabela na qual é possível visualizar o Ideb observado em cada um dos 
anos de aplicação das provas, bem como as metas projetadas. 

Para elaborar o Plano de Ação da escola, solicitamos que observem nos resultados do Ideb 2011 e 2013 se a escola atingiu 
a meta projetada. Caso não tenha atingido, procurem identificar quais indicadores contribuíram para que o Ideb ficasse abaixo da 
meta. Para tanto, analisem as Taxas de Rendimento Escolar e o resultado do desempenho na Prova Brasil.
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2.2 TRABALHANDO COM AS TAXAS DE RENDIMENTO 
ESCOLAR

  As Taxas de Rendimento Escolar poderão ser acessadas 
através do Portal Dia a Dia Educação:

http://www.diaadia.pr.gov.br 

 

 

 Escolha uma das guias: Alunos, Educadores, Gestão 
Escolar ou Comunidade. Na página aberta, identifique a 
opção Consulta Escola. Selecione seu NRE, em seguida seu 
Município e clique em Consultar. 
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 Você observará a relação de todas as escolas do Município selecionado. É possível realizar um filtro de acordo com a rede 
de ensino: Particular, Municipal e Estadual. Desta forma, clique na opção Rede de Ensino e escolha Rede Estadual para ver a 
relação das Escolas Estaduais do Município. Em seguida clique no ícone “lupa”, localizada ao lado do nome de sua escola, para 
realizar a pesquisa.
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Abrirá uma tela com os dados de sua escola, incluindo o mapa da sua localização, entre outras informações. 

 Vá até a parte inferior da página e clique em Indicadores Educacionais.
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Você será direcionado para uma página com todos os Indicadores Educacionais da escola pesquisada. Clique no indicador 
educacional desejado para consultar os resultados de sua escola. Selecione os dados oficiais do Censo/Inep. 
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 Abaixo simulamos a consulta de uma escola, em cada uma das taxas de rendimento indicadas, para serem analisados neste 
roteiro. 

 Rendimento Escolar – Dados Oficiais – Censo/Inep

 É possível consultar as taxas oficiais de aprovação, reprovação e abandono em cada uma das etapas de ensino ofertadas 
pela referida escola. 
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 Taxa de Distorção Idade/Série - Dados Oficiais - Censo/Inep

 É possível consultar a taxa de distorção idade/série a qual indica o percentual de alunos que se encontram em defasagem de 
2 anos ou mais, entre a idade e a série/ano em que deveriam estar cursando.
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2.3 COMPLEMENTANDO A ANÁLISE: ESCOLAS SIMILARES – PROVA BRASIL

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/96), em seu Artigo 4º, Inciso X, assevera que, no 
Ensino Fundamental, os alunos devem ser matriculados em escolas situadas nas proximidades de sua residência. No país, essa 
prescrição parece ser seguida pela maioria dos sistemas de ensino. Por outro lado, a distribuição da riqueza, da infraestrutura e do 
acesso a bens e serviços ainda é territorialmente desigual. Com efeito, as escolas públicas e seus alunos, geralmente, refletem as 
características do contexto em que estão inseridos. 

 Diante desse quadro, optou-se por oferecer a cada escola, que participou da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e/
ou da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc, também denominada Prova Brasil), um perfil de escola que servisse de 
referência para a análise de seus resultados, mas que considerasse o contexto socioespacial no qual está inserida e as características 
sociodemográficas dos alunos atendidos.

 Esse perfil foi chamado de “Escolas Similares” e sintetiza os resultados de um grupo de escolas com características 
semelhantes, ou seja, que pertencem à mesma microrregião geográfica e à mesma localização (urbana e rural) e que possuem os 
valores absolutos do Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) próximos. Tais resultados, por sua vez, podem ser expressos, para 
cada disciplina avaliada, de duas maneiras: pela distribuição percentual dos alunos em cada nível da escala de proficiência ou pela 
média aritmética ponderada de acordo com o número de alunos, das proficiências médias das escolas.

(O texto completo e a interpretação dos resultados das escolas que realizaram a Prova Brasil 2013 estão disponíveis no link: 
http://download.inep.gov.br/mailing/2014/nota_tecnica_ecolas_similares.pdf)
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 Os critérios supracitados permitem selecionar o grupo de escolas que estão em condições semelhantes e, assim, fazer o 
cálculo desse perfil. 
 Para que você tenha uma visão da sua escola como Similar, sugere-se uma análise dos dados disponíveis e apresentados a 
seguir.
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 Na página inicial do Portal Inep, identifique a opção Educação Básica / Saeb. Você será direcionado para uma página com 
informações sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Clique em Resultados 2013.
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 Na página que será aberta, identifique o link sistema on-line, presente no texto.  

Caso possua o Código da Escola (do Inep), você poderá realizar uma consulta específica, ou então, selecione a Unidade da 
Federação, o Município e a Dependência Administrativa em que sua escola está inserida.

 Uma lista será aberta, contendo o resultado final de cada escola similar. Clicando no Resultado Final é possível obter um 
comparativo da escola à qual foi realizada a consulta e as escolas identificadas como similares, de acordo com a definição proposta 
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pelo Ministério da Educação. 
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