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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata da realização do estudo acerca do destaque da Avaliação da 

Educação Básica Pública do município de Taquaruçu do Sul - RS, localizado ao norte do 

Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, buscou-se subsídios aos dados do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sendo ainda analisado o 

comportamento dos indicadores educacionais, frisando o Saeb, dos últimos quatro (04) anos. 

Justificando ainda que o estudo tem grande importância servindo de incentivo ao melhor 

planejamento educacional de outros municípios interessados no tema exposto. Adquiriu-se 

também informações por meio da Administração Pública Municipal e diretoria das escolas, 

contando ainda com o site Escolas.inf.br que extrai dados do Censo Escolar Inep, onde o 

município de Taquaruçu do Sul atualmente possui 03 escolas em funcionamento, 02 na rede 

municipal e 01 na rede estadual. Em relação a pesquisar dados qualitativos e quantitativos, 

buscou-se dados e informações por meio de conversas informais, observação e aplicação de 

questionário. Para a análise do comportamento dos indicadores educacionais Saeb dos últimos 

04 anos são organizados e estudados os dados disponibilizados de 2017 até o presente ano. 

Outros indicadores como o IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) e o Ideb 

também são usados a fim de complementar a pesquisa. Para a compreensão do 

desenvolvimento educacional básico público municipal foi estudado e analisado todo o 

conteúdo obtido para esta pesquisa, onde foi possível através da interpretação dos dados e 

informações compreender o processo de desenvolvimento da educação local. Em relação à 

análise das respostas obtidas através do questionário aplicado; as perguntas com alternativas 

foram tabuladas em gráficos, já as perguntas descritivas foram expostas no corpo do trabalho 

e comparadas para avaliar o seu nível de congruência. Onde foi obtido resultado positivo 

relacionado ao objetivo da pesquisa, mostrando o nível alto e evolutivo da educação básica 

municipal. Onde todas as médias do Saeb calculadas até hoje do Município, sempre estiveram 

acima da média estadual e nacional, destacando o grande desempenho das escolas, dos 

professores, dos alunos e também dos pais, além de destacar o empenho da Administração 

Municipal e da Secretaria da Educação que sempre estão atentos e fazendo tudo o que está ao 

alcance para o melhoramento da educação básica de Taquaruçu do Sul. Além disso, o estudo 

também pode ser usado de base para outros municípios interessados a entender e implantar 

ações para a evolução da educação básica pública local. 

 

Palavras-chave: Educação Básica Pública. Indicador Saeb. Taquaruçu do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research deals with the realization of the study about the highlight of the Evaluation of 

Basic Public Education in the municipality of Taquaruçu do Sul - RS, located in the north of 

the State of Rio Grande do Sul. Therefore, we sought subsidies to the data of the National 

Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep), and the behavior of 

educational indicators is also analyzed, emphasizing the Saeb, of the last four (04) years. Also 

justifying that the study is of great importance, serving as an incentive for better educational 

planning in other municipalities interested in the exposed theme. Information was also 

acquired through the Municipal Public Administration and the school board, with the 

Schools.inf.br website which extracts data from the Inep School Census, where the 

municipality of Taquaruçu do Sul currently has 03 schools in operation, 02 in municipal 

network and 01 in the state network. In relation to researching qualitative and quantitative 

data, data and information were sought through informal conversations, observation and 

questionnaire application. For the analysis of the behavior of Saeb educational indicators for 

the last 04 years, the data made available from 2017 to the present year are organized and 

studied. Other indicators such as the IDESE (Socioeconomic Development Index) and the 

Ideb are also used in order to complement the research. To understand the basic public 

educational development in the city, all the content obtained for this research was studied and 

analyzed, where it was possible through the interpretation of data and information to 

understand the process of development of local education. Regarding the analysis of the 

answers obtained through the applied questionnaire; the questions with alternatives were 

tabulated in graphs, while the descriptive questions were exposed in the body of the work and 

compared to assess their level of congruence. Where a positive result was obtained related to 

the research objective, showing the high and evolutionary level of basic municipal education. 

Where all Saeb averages calculated to date in the Municipality, have always been above the 

state and national average, highlighting the great performance of schools, teachers, students 

and also parents, in addition to highlighting the efforts of the Municipal Administration and 

the Education that are always attentive and doing everything possible to improve basic 

education in Taquaruçu do Sul. In addition, the study can also serve as a basis for other 

municipalities interested in understanding and implementing actions for the evolution of local 

public basic education. 

 

Keywords: Public Basic Education. Saeb indicator. Taquaruçu do Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho de conclusão de curso visa apresentar o estudo realizado acerca do 

destaque da Avaliação da Educação Básica do pequeno município de Taquaruçu do Sul - RS, 

localizado ao Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, buscou-se subsídios aos 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O 

Inep é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que permite 

subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de governo com intuito 

de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Deve-se entender como 

“Educação Básica”, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), a 

estrutura por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. 

Os dados frisados são relacionados ao município de Taquaruçu do Sul - RS, estes são 

classificados como indicadores sociais que segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), analisam a qualidade de vida e os níveis de bem-estar dos cidadãos, famílias e 

grupos populacionais, a execução de direitos humanos e sociais, e também o acesso a 

diferentes serviços, bens e oportunidades, por meio de indicadores que têm em vista 

contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob o aspecto das desigualdades sociais. 

Paralelo a eles, estão os indicadores educacionais que segundo a plataforma do Inep 

(INDICADORES EDUCACIONAIS, 2020) explica que: 

 

Os indicadores educacionais atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, 

atendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto 

econômico e social em que as escolas estão inseridas. Eles são úteis principalmente 

para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando o acesso, a 

permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, contribuem para a 

criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e 

dos serviços oferecidos à sociedade pela escola. 

 

São exemplos de indicadores educacionais contemplados pelo Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb), o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) e os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), esses indicadores 

permitem que as escolas elaborem planos mais eficientes e direcionados às necessidades dos 

alunos. 

Para a análise do desenvolvimento educacional das escolas de educação básica pública 

do município de Taquaruçu do Sul - RS realizou-se uma pesquisa de dados qualitativos e 
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quantitativos. Analisando também o comportamento dos indicadores educacionais, frisando o 

Saeb, dos últimos quatro (04) anos.  

Segundo o portal do Inep (2020), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

está inserido dentro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, sendo composto por avaliações externas que permitem ao Instituto realizar um 

diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do 

estudante. A utilização de indicadores educacionais por meio de testes cognitivos e 

questionários, a cada dois anos, investigam os principais envolvidos no processo educativo e 

oferece informações sobre estudantes, professores, dirigentes educacionais e os seus 

respectivos sistemas de ensino e escolas. Verificou-se sua relevância, apresentando aspectos e 

dados salientes sobre o tema, permitindo uma análise mais profunda da realidade educacional 

pública municipal. 

Neste sentido, os dados e indicadores do Saeb foram utilizados para a análise do 

desenvolvimento educacional público das escolas de educação básica do município de 

Taquaruçu do Sul - RS dos últimos quatro (04) anos. De modo geral os dados podem ser 

utilizados para identificar, medir, quantificar, comparar e diagnosticar o nível educacional 

público de um determinado município, apresentando dados necessários para a elaboração, 

aplicação e avaliação da educação pública nacional e/ou municipal. Os resultados e 

premiações obtidos, tanto para o município quanto para os alunos e professores, são fruto de 

seus esforços, dedicação e formato de aprendizagem adotado, destacando o ensino básico 

público exemplar. Nessa perspectiva, realizou-se pesquisa e amostragem em relação ao tema 

exposto, observando quanto o município vem se esforçando para estar em destaque no 

coeficiente de educação básica pública em nível nacional. Ainda por meio do estudo foi 

possível entender as medidas adotadas pelos gestores locais, dando oportunidade para outros 

municípios seguirem o exemplo e também ser destaque na educação básica pública. 

Buscou-se por meio desta análise educacional do município refletir os níveis de 

aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir 

de uma série de informações contextuais. A pesquisa enquadra-se como estudo de caso, pois 

foi estudado o histórico da educação local, leis de orientação educacional do município, e 

posicionamento de pessoas importantes dentro da educação básica pública municipal de 

Taquaruçu do Sul - RS. Isso tudo por um método de pesquisa ampla sobre o tema em questão 

que permitiu aprofundar o conhecimento oferecendo a quem interessar contribuições para 

novas investigações, colaborando ainda para o aumento dos índices de educação básica 
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pública de suas escolas. O estudo ajudou também a responder como a educação local progride 

em tão alto grau e o porquê as escolas básicas públicas da cidade se importam tanto com isso. 

Detalhando ainda o ambiente educacional básico público municipal e estadual de 

Taquaruçu do Sul - RS, onde se deu concretude à pesquisa qualitativa e explicativa, dados e 

informações foram coletados por meio de sites seguros, artigos e educadores que fazem parte 

deste fato em destaque. 

No decorrer do estudo, dados e informações foram expostos e esclarecidos, analisando 

cada fato, para que as considerações finais trouxessem um ótimo resultado, manifestando a 

realidade em que se encontra a educação básica pública de Taquaruçu do Sul - RS. Município 

este que conta com 3.096 mil habitantes pelos dados de 2016, onde o nível de escolarização 

de 6 a 14 anos é de 98,4 % segundo o censo de 2010. Nota-se dessa forma que a cidade possui 

um forte nível escolar, alfabetizando praticamente todas as crianças e adolescentes a nível 

básico e público (IBGE, 2020). 

Para isso, buscou-se delimitar quanto o objetivo geral desta pesquisa, a realização da 

“Análise do desenvolvimento educacional público das escolas de educação básica do 

município de Taquaruçu do Sul - RS”. 

De forma específica, pretendeu-se: 

• Pesquisar dados qualitativos e quantitativos educacionais públicos das escolas de 

educação básica do município de Taquaruçu do Sul - RS. 

• Analisar o comportamento dos indicadores educacionais enfatizando o Saeb dos 

últimos quatro (04) anos. 

• Compreender o desenvolvimento educacional público das escolas de educação básica 

do Município de Taquaruçu do Sul - RS. 

Justifica-se que este estudo é de fundamental importância pela necessidade de 

entender e pôr em prática os planos e ensinos eficazes para as escolas públicas municipais e 

estaduais de educação básica ser destaque em níveis de aprendizagem, explicando esses 

resultados a partir de uma série de informações contextuais.  

Acredita-se que a análise servirá de incentivo ao melhor planejamento educacional de 

outros municípios, aumentando a média de educação básica pública da região. Além disso, 

proporcionou amplo conhecimento e experiência ao acadêmico sobre o tema exposto, sendo 

de grande importância analisar o nível de escolaridade pública básica do município de 

Taquaruçu do Sul - RS e descrever os motivos pelos quais se destaca nacionalmente, 

agregando reconhecimento do ensino e da cidade em questão. 
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O estudo proporcionou o entendimento do desenvolvimento educacional público das 

escolas de educação básica do município de estudo, alinhando com os objetivos da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e do curso de Administração Pública, quanto ao 

desenvolvimento local e regional, através do crescimento e fortalecimento da educação. 

Proporcionando impacto social, onde evidencia o motivo da educação básica pública estar em 

destaque Estadual e Nacional.  

Para tanto, questionou-se quais seriam as práticas adotadas pelo município de 

Taquaruçu do Sul - RS, para obter destaque na Educação Básica, e que podem também ser 

utilizadas por outros municípios da região do Médio Alto Uruguai do Rio Grande do Sul? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para o estudo em questão é de extrema importância ter conhecimento das teorias 

aprendidas em administração pública, além de ser essencial conhecer os fatos e conceitos do 

tema proposto, que analisou o indicador Saeb da educação básica das escolas públicas do 

município de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

2.1 Caracterização do município 

 

Segundo dados do site da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul – RS (2020), o 

município recebeu este nome porque descendentes de imigrantes italianos vindos da região da 

Serra Gaúcha, Nova Palma, Ivorá e Faxinal do Soturno em 1919, firmaram-se no interior de 

Frederico Westphalen. Logo avistaram uma fonte de água coberta por taquaruçus. Assim, esta 

área passou a denominar-se distrito de Taquarussu pela Lei Municipal nº 146, de 18/10/1957, 

no município de Frederico Westphalen - RS. Depois, em 1979 o distrito teve sua grafia 

alterada para Taquaruçu. 

As primeiras atividades que os descendentes de imigrantes italianos tiveram foram o 

cultivo da terra e a criação de gado, surgindo assim o primeiro núcleo de moradores. Com o 

passar do tempo foi-se criando condições de infraestrutura necessárias para a concretização do 

município autônomo e independente.  

Assim, no dia 15 de julho de 1985, foi eleita a Comissão Emancipacionista, 

desmembrando o então distrito de Taquaruçu do município de Frederico Westphalen após 

dois anos de trabalhos árduos de convencimento da população e de coleta de dados para 

persuadir as autoridades. No dia 20 de dezembro de 1987 foi realizado o plebiscito aprovando 

a emancipação. 

O município de Taquaruçu do Sul foi criado pela Lei nº 8.599/88, assinada pelo 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul no dia 09 de maio 1988, sendo realmente 

instalada no dia 01 de janeiro de 1989. Um ano depois se insere a Lei nº 8.972, de 08 de 

janeiro de 1990, que corrigiu os limites de Taquaruçu do Sul com os seus municípios 

vizinhos. 

Um aspecto importante é a forte organização social, vinda de um legado histórico dos 

colonizadores que fundaram e construíram as estruturas de 19 comunidades no interior do 

município de Taquaruçu do Sul. Segundo o IBGE a população estimada é de 3.072 pessoas 

(2019), e cerca de 60% vive no meio rural. A predominância sempre foi de agricultores e os 
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incentivos dados pela Prefeitura Municipal sempre buscaram valorizá-los objetivando também 

a permanência da vida no campo. 

A seguir encontra-se a figura que ilustra a localização do município de Taquaruçu do 

Sul - RS em relação às suas cidades vizinhas: 

 

FIGURA 01 – Mapa de Taquaruçu do Sul e cidades vizinhas 

FONTE: Google Maps (2020). 

 

O município de Taquaruçu do Sul fica localizado no extremo norte do Rio Grande do 

Sul, fazendo divisa com as cidades de Seberi, Vista Alegre, Frederico Westphalen, Erval Seco 

e Palmitinho. Distante cerca de 420 km da capital Porto Alegre, pode-se ainda destacar o 

clima local, como subtropical, ter o seu perfil populacional delimitado como rural com 

enfoque agropecuário. 

A cidade de Taquaruçu do Sul está vinculada a Associação dos Municípios da Zona da 

Produção (AMZOP) e pertence ao Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto 

Uruguai (CODEMAU) (PMTDS e IBGE, 2020). 
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Na Figura 02 ilustra-se a localização de Taquaruçu do Sul - RS em relação ao 

Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE): 

 

FIGURA 02 – Mapa COREDE 

 
FONTE: Conselho Regional de Desenvolvimento. (2015). 

 

O acesso à Taquaruçu do Sul é realizado através da RST-472, fazendo parte da região 

do Médio e Alto Uruguai, no noroeste do Rio Grande do Sul. Ressalta-se que segundo o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 2019) a situação local 

dos domicílios é de 55,7% Rural com 531 domicílios e 44,3% Urbana com 422 domicílios. 

Como já citado, o município tem cerca de 60% de sua população vivendo no meio rural, onde 
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segundo o SEBRAE (2019) são 1.862 pessoas vivendo na zona rural e 1.182 pessoas 

residindo na zona urbana.  

Salienta-se ainda a fertilidade da terra e a importância do produtor rural, consolidando 

o perfil econômico agropecuário que Taquaruçu do Sul tem, ressaltando o meio rural que traz 

grandes benefícios ao município como, por exemplo, o retorno financeiro. Frisa-se ainda que, 

a cidade é pequena extensivamente, mas possui uma infraestrutura adequada, com gestão 

municipal eficiente, enfatizando a educação básica pública que se destaca regionalmente e 

estadualmente, atingindo níveis também nacionais. A atual Administração Municipal 

(2017/2020) é composta pelo prefeito Sr. Valmir Luiz Menegat e o vice-prefeito Sr. 

Guilherme Dallegrave Zanchet. 

O Município mostra por meio dos dados do IBGE - Censo Agropecuário do ano de 

2017 que cerca de 98,56% dos produtores rurais são alfabetizados, dando créditos 

extremamente positivos à educação oferecida na cidade.  

É necessário entender que toda a contextualização histórica serve de entendimento do 

crescimento que vem ocorrendo na educação municipal. Lembrando que a primeira escola na 

cidade de Taquaruçu do Sul teve início de suas atividades em 1940, há 80 anos, quando o 

município ainda era distrito de Frederico Westphalen - RS. Depois disso foram surgindo 

outras escolas, e Taquaruçu do Sul passou de distrito para município de autoridade própria. 

As escolas eram localizadas principalmente nas comunidades do interior, dando maior 

acessibilidade aos moradores da zona rural, que eram a grande maioria na época. 

Os anos passaram e as escolas municipais de ensino fundamental foram se extinguindo 

e os alunos foram sendo transferidos para a escola que atualmente chama-se Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Afonso Balestrin. A acessibilidade ainda é oferecida, por meio do 

transporte escolar público que a Prefeitura Municipal oferece desde o início da precisão de 

transportar os alunos. 

O ensino dos anos iniciais concentra-se desde 2016, apenas na Escola Municipal de 

Educação Infantil Pedacinho do Céu que disponibiliza de todos os materiais e fomentos 

necessários para a alfabetização e convívio das crianças. 

A Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta, possui suas atividades no mesmo 

local desde o início de sua criação, localizada perto do centro da cidade, oferecendo o ensino 

fundamental e ensino médio aos seus alunos. 

Por meio dos dados identificados em relação à Educação Básica Pública do município 

de Taquaruçu do Sul - RS, foi analisado o desenvolvimento educacional público dos últimos 

04 anos, das escolas de educação básica da cidade, incluindo dados obtidos do Sistema de 



19 
 

Avaliação da Educação Básica (Saeb). Onde foi necessário pesquisar dados qualitativos e 

quantitativos relacionados ao tema destaque, que trouxeram maior tangibilidade à presente 

pesquisa e compreendido o desenvolvimento educacional público destas escolas. 

 

2.2 Educação básica pública 

 

Segundo o Art. 1º da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 disponibilizado pela 

plataforma da Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três 

Poderes - Brasília - DF - Brasil: “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

Para Paulo Freire sem a educação a sociedade não muda. Ele confirma também que: 

“Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não 

é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia 

dominante” (FREIRE, 2007, p. 112). Fica entendido que a educação desenvolve os educandos 

e transforma a sociedade, seguindo em busca de resultados cada vez melhores, sendo capaz de 

transformar vidas por meio do aprendizado. 

A educação básica pode ser chamada também de ensino básico, trata-se do nível de 

ensino correspondente à educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 ampliou o conceito de educação básica, 

considerando como básica para um cidadão a formação que engloba uma educação básica 

fundamental obrigatória de oito ou nove anos contínuos e uma educação básica média de três 

anos. 

De acordo com a LDB (1996) no Art. 22; “a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Ressalta-

se que a educação básica pública é essencial para ampliar a cidadania de um ser humano e que 

ela tem acesso a todas as pessoas do país. Dando ainda a oportunidade de prosperar em 

serviços melhores e em estudos mais aprofundados. 

Além disso, citando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) no Art. 23;  

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, 
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na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

É também durante o período de vida escolar que o indivíduo toma posse dos 

conhecimentos básicos necessários para uma cidadania completa, servindo também para a 

tomada de decisão sobre o futuro profissional na área do conhecimento que melhor se adapte. 

Conforme dados obtidos através do portal do MEC no tópico “Conheça a história da 

educação brasileira”, a educação no Brasil começou a obter maior destaque a partir da década 

de 1930 onde foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que 

segundo o Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930, possuía a função de “despacho dos 

assuntos relativos ao ensino, à saúde pública e à assistência hospitalar”. 

Em 1931 foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão consultivo do 

Ministério da Educação e Saúde Pública nos assuntos relativos ao ensino segundo o Decreto 

nº 19.850, de 11 de abril de 1931. Já em 1932 foi difundido o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que apoiava um sistema escolar público, gratuito, obrigatório e leigo para 

todos os brasileiros até os 18 anos.  

Já em 1934 fica determinado constitucionalmente que a educação é direito de todos os 

brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser municiada pela família e pelos 

Poderes Públicos. Porém, segundo o Art. 150 da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, estava assegurado apenas o acesso gratuito ao 

ensino primário integral. 

Então em 1937 é publicada a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, que constitui uma 

reestruturação do sistema educacional brasileiro, começando pelo próprio nome do então 

Ministério da Educação e Saúde Pública, que passou a ser designado Ministério da Educação 

e Saúde. Também foram criados o Instituto Nacional de Pedagogia, atualmente chamado 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), destinado a 

realizar pesquisas sobre os problemas de ensino nos seus diferentes aspectos. Em 1938 o 

Instituto Nacional de Pedagogia passa a ser denominado Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (Inep). 

 Em 1942 o ensino de primeiro grau era composto pelo ensino primário de quatro ou 

cinco anos, sendo obrigatório para crianças de 7 a 12 anos e gratuito nas escolas públicas. O 

ensino de segundo grau era também chamado de ensino médio, era destinado a jovens de 12 

anos ou mais. Envolvia cinco ramos, sendo um deles com a intenção de preparação para o 

ensino superior e os demais para formar força de trabalho para os principais setores de 
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produção: o ensino industrial, o ensino comercial, o ensino agrícola e o ensino normal. O 

ensino normal era para formação de professores para o ensino primário. 

Em 1946 a organização do sistema educacional que teve início em 1942 é então 

assegurada com a publicação das leis orgânicas do ensino primário (Decreto-Lei nº 8.529, de 

02 de janeiro de 1946) e do ensino normal (Decreto-Lei nº 8.530, de 02 de janeiro de 1946). E 

em 1947 é lançada a Campanha Nacional de Educação de Adultos, com presença de todos os 

Estados e do Distrito Federal que derivou na instalação de 10 mil classes de ensino supletivo 

para adultos. 

O Ministério da Educação e Saúde passa a denominar-se Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) pela Lei nº 1.920, de 25 de julho de 1953. A sigla é mantida até hoje, porém a 

educação passou a ser atribuída somente em 1995. Depois em 1955 cria-se o Centro Brasileiro 

de Pesquisas Educacionais (CBPE) e centros regionais, todos subordinados ao Inep. Tinha 

intuito de estudar as condições culturais e escolares e as tendências de desenvolvimento de 

cada região do Brasil e da sociedade brasileira para a elaboração progressiva de uma política 

educacional para o país. 

Segundo o Decreto nº 47.251, de 17 de novembro de 1959, é divulgada a Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultos, a Campanha de Educação Rural e a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo. E em 1960 é criada a Comissão Supervisora do 

Plano dos Institutos (COSUPI), que tinha o intuito de implantar um programa de educação 

tecnológica.  

Em 20 de dezembro de 1961 é sancionada a Lei nº 4.024, que fixa as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. A aprovação da primeira LDB garantiu o direito à educação 

com recursos do Estado e definiu autonomia didática, administrativa e disciplinar às 

universidades autárquicas ou fundações. Com a primeira LDB houve a diminuição da 

centralização do MEC e os órgãos estaduais e municipais ganharam maior autonomia. 

Logo após em 1962 fica aprovado pelo Conselho Federal de Educação o primeiro 

Plano Nacional de Educação (PNE), como um grupo de metas quantitativas e qualitativas para 

serem cumpridas no prazo de oito anos, resultou de uma iniciativa do MEC já na vigência da 

LDB de 1961. 

Pelo Decreto nº 53.465 de 21 de janeiro de 1964 fica criado o Programa Nacional de 

Alfabetização (PNA), baseado no método Paulo Freire, tendo por objetivo promover uma 

alfabetização em massa. Para colaborar, em outubro de 1967 cria-se a Lei nº 5.327 onde fica 

instituída a Fundação Nacional de Material Escolar (Fename) tendo por finalidade produzir e 

distribuir material didático objetivando melhorar a qualidade, o preço e a utilização. 
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Pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967 fica criada a Fundação Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Uma de suas atribuições fazia parte à assistência 

financeira e técnica com objetivo de fomentar em todo o país a obrigatoriedade do ensino na 

faixa etária de 7 a 14 anos, extensão da escolaridade até a 6ª série. 

Em 1968 cria-se o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa 

(INDEP) com o objetivo de captar recursos financeiros e direciona-los para o financiamento 

de projetos de ensino e pesquisa, incluindo a alimentação escolar e bolsas de estudo (Lei nº 

5.537, de 21 de novembro de 1968).  

Um ano depois, o Decreto-Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969 cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC (Ministério 

da Educação). 

A Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971 deixou fixadas as Diretrizes e Bases para o 

Ensino de 1º e 2º graus, a chamada Nova LDB (Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

Seu objetivo era segundo a plataforma do MEC “proporcionar aos estudantes a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades vocativas... O ensino passou a ser 

obrigatório dos 7 aos 14 anos. O texto também previa um currículo comum para o 1º e 2º 

graus e uma parte diversificada, em função das diferenças regionais”.  

 Em 1983 fica alterada a denominação da Fundação Nacional de Material Escolar 

(Fename) para Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), expandindo os seus intuitos (Lei 

nº 7.091, de 18 de abril de 1983) com objetivo de assegurar os instrumentos e condições de 

assistência educacional nos níveis de formação pré-escolar e de 1º e 2º graus.  

Posteriormente, em 1985 ficam redefinidos os objetivos do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral), passando a ser denominada Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos (Educar). A Fundação Educar tinha como objetivo principal fomentar a 

execução de programas de alfabetização e educação básica que eram destinados aos que não 

tiveram acesso à escola ou saíram dela antes de concluírem todo o processo escolar (Decreto 

nº 91.980, de 25 de novembro de 1985). 

Chegando à década de 1990, fica criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), tendo como objetivo de identificar fatores que calham no processo de 

aprendizagem com objetivo de melhoria da qualidade do ensino.  

Para dar segurança e garantia de educação aos jovens educandos, cria-se então o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde o mesmo foi sancionado em 13 de julho de 

1990, sendo o principal instrumento normativo do Brasil a respeito dos direitos da criança e 

do adolescente.  
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Ainda para o Estatuto da Criança e do Adolescente (p. 09, 2019): 

 

Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar a infância e a 

adolescência no país, o ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual crianças e 

adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de 

desenvolvimento e com prioridade absoluta. Também reafirmou a responsabilidade 

da família, sociedade e Estado de garantir as condições para o pleno 

desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo de toda forma de 

discriminação, exploração e violência. 

 

 Fica claro que o Estatuto trata as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e 

merecedores ao acesso à cidadania e proteção, principalmente pelo fato de não responderem 

pelos seus atos e por serem menores de idade. Cita ainda que é dever da família e sociedade 

em geral, garantir prioritariamente a efetivação de seus direitos referidos em lei. A Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências trata no Art. 4º que;  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

O Estatuto dá maior segurança para as crianças e adolescentes, assegurando-lhes 

direitos como a saúde, a alimentação, ao respeito e a educação, entre outros, oferecendo ao 

presente e ao futuro condições adequadas à cidadania, protegendo ainda seus direitos 

enquanto seres humanos. 

Em 1993 fica criada a comissão especial para elaborar o Plano Decenal de Educação 

Para Todos (Portaria nº 489, de 18 de março de 1993), ficando assumido internacionalmente o 

compromisso de em 10 anos (1993-2003) garantir a todos o direito da educação, buscando 

também a universalização da educação básica. 

Promulga-se em 1996 a Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional, (Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro), que constitui regras para todo o sistema educacional, da educação 

infantil até a educação superior. A nova LDB substitui a Lei nº 5.692 de 1971 e dispositivos 

da Lei nº 4.024, de 1961, que abordavam a educação. Ainda fica aprovada a Emenda 

Constitucional nº 14, regulamentada pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que 

estabelece o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef). 

Segundo a Medida Provisória nº 1.784 de 14 de dezembro de 1998 fica denominado o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Executado pelo FNDE, o PDDE tem finalidade 
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de oferecer assistência financeira às escolas públicas do ensino fundamental das redes 

estaduais e municipais e às escolas de educação especial, qualificadas como entidades 

filantrópicas ou por elas mantidas. 

Já em 1998 fica criado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como ferramenta 

de avaliação do desempenho dos alunos e das escolas, sendo essencial até hoje. Em 2001 

passou a ser aceito como teste válido para o ingresso ao ensino superior, de caráter isolado ou 

combinado ao vestibular tradicional. 

No ano seguinte o Ministério da Educação e do Desporto passa a ser denominado 

Ministério da Educação (Medida Provisória nº 1.799-1, de 21 de janeiro de 1999). E em 2001 

fica aprovado o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172, de 09 de janeiro), com 

permanência de 10 anos, ficando os Estados e os Municípios com a delegação de elaborar os 

planos decenais correspondentes. Para a União competia instituir o Sistema Nacional de 

Avaliação, implantando os mecanismos necessários para o acompanhamento das metas 

constantes no PNE. No mesmo ano cria-se também o Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculada à Educação, o Bolsa-Escola Federal (Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001), 

objetivando instigar crianças e jovens carentes de 6 a 15 anos a romperem o ciclo da miséria 

por meio da educação. 

Pensando em promover a alfabetização de jovens acima de 15 anos e adultos excluídos 

da escola antes de aprender a ler e a escrever, criou-se o Programa Brasil Alfabetizado 

(Decreto nº 4.834, de 08 de setembro de 2003), onde a prioridade era estimular a permanência 

dos alunos nas classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, foi ampliado o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que passou a atender crianças 

matriculadas nas creches públicas e filantrópicas, antes excluídas do benefício. 

Em 2003 ficou instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(PNATE), tendo como objetivo proporcionar transporte escolar aos alunos da educação básica 

pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios pela Lei nº 10.880, de 09 de julho de 2004.  

Posteriormente, no ano de 2004, segundo o Decreto nº 5.154, de 23 de julho ficaram 

regulamentados os artigos da LDB alusivas à Educação Profissional, objetivando a integração 

entre o ensino médio e o ensino fundamental e o ensino fundamental técnico, onde os 

estudantes passaram a poder concluir a educação básica junto com o aprendizado de uma 

profissão. 

Tempo depois, em 2005, surgiu a plataforma Web do Sistema de Acompanhamento da 

Frequência Escolar do Programa Bolsa Família (Projeto Presença), com o objetivo de 
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monitoramento ao acesso e a permanência dos alunos na escola. No ano seguinte ficou 

instituído o ensino fundamental de 09 anos, com matrícula obrigatória aos seis anos de idade 

pela Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. 

Pensando nos alunos do EJA, possibilitando aprenderem uma profissão enquanto 

concluem o ensino fundamental ou médio ficou criado o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos 

(Proeja), pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. 

No ano seguinte ficou regulamentado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), formado pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006. Toda a educação básica, da creche 

até o ensino médio, com duração de 14 anos, passou a ser favorecida com recursos federais 

pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Neste mesmo ano outros acontecimentos 

importantes aconteceram, como a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) que reúne em um único indicador, os resultados de dois conceitos: o fluxo escolar e as 

médias de desempenho nas avaliações. O indicador serve para medir a qualidade do 

aprendizado nacionalmente e constitui metas para a melhoria do ensino. Também ficou 

instituído o Programa Mais Educação, que tem em vista fomentar a educação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, por meio de apoio a atividades socioeducativas no 

contraturno escolar das mesmas (Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 

2007). Além disso, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), reforçando a 

visão sistêmica da educação, com ações integradas objetivando melhorar a educação no 

Brasil, em um prazo de 15 anos, com prioridade para a educação básica.  

Em 2009 aprovou-se o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014), com diretrizes, metas e estratégicas para a educação com o prazo de 10 anos. Passado 

alguns anos, em 2015, promove-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

esse que define o conjunto de aprendizagens fundamentais no andamento da educação básica. 

Em 2016 criou-se o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral (EMTI) (Portaria 1.145, de 10 de outubro de 2016). E no mesmo 

ano ficou instituído o MedioTec, uma ação do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego), ofertando vagas em cursos de educação profissional técnica de 

nível médio, de forma simultânea, para os alunos matriculados no ensino médio regular em 

escolas públicas, permitindo assim a obtenção de duas certificações. 

Já em 2017 institui-se a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. A Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 constituiu mudanças 
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na estrutura do ensino médio. Ficou homologada também a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) pela Portaria 1.570, de 20 de dezembro de 2017. No ano seguinte instituiu-se o 

Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC) 

(Portaria nº 331, de 05 de abril de 2018). A base constitui conhecimentos, competências e 

habilidades esperadas que todos os alunos desenvolvam ao longo da escolaridade básica.  

O Ministério da Educação anunciou, em 11 de julho de 2019, um compromisso 

nacional pela educação básica onde o objetivo é impulsionar a educação infantil, o ensino 

fundamental, o ensino médio e a educação para jovens e adultos e tornar o Brasil referência na 

América Latina até 2030. Ficou lançado ainda em 05 de setembro o Programa Nacional das 

Escolas Cívico-Militares, que presume a implantação de 216 colégios até 2023, onde o seu 

objetivo é originar a melhoria na qualidade da educação básica nacional. 

Em 18 de fevereiro de 2020 foi lançado o programa Tempo de Aprender (Portaria nº 

280) que tem em vista o aperfeiçoamento, o apoio e a valorização aos professores e gestores 

escolares do último ano da pré-escola e do 1º e 2º ano do ensino fundamental. 

Observa-se ainda que a estrutura do sistema educacional brasileiro é determinada por 

duas legislaturas principais. São elas: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394 de 

1996, conhecida também como LDB –, e as diretrizes gerais da Constituição Federal de 1988. 

A Educação Básica tem caráter obrigatório, sendo dever dos pais ou responsáveis de 

que as crianças e adolescentes possuam-na. No Brasil a educação básica encontra-se dividida 

nas seguintes etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

Conforme o Art. 68, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 serão recursos 

públicos destinados à educação os originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

Além disso, o Art. 69, também da Lei nº 9.394, cita que a União aplica, anualmente, 

nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e 

cinco por cento, ou o que faz parte nas referentes Constituições ou Leis Orgânicas, da receita 

resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público brasileiro. 

Entendendo o conceito de educação básica e a trajetória percorrida na sua construção 

no Brasil, notamos que ela é acessível a todos os cidadãos do país pelas escolas públicas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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servindo de base para a ampliação do conhecimento dos seres humanos. Enfatiza-se então 

nesta pesquisa, a educação básica pública posta em evidência, do município de Taquaruçu do 

Sul - RS. 

 

2.2.1 Implantação da Educação Básica Pública Municipal 

 

A implantação da Educação Básica Pública Municipal surgiu antes mesmo de 

Taquaruçu do Sul - RS ser um município, passando por diversas transformações até chegar 

nos dias atuais. A Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta teve início de suas 

atividades pedagógicas em 22 de maio de 1940, no Grupo Escolar de Taquaruçu, da Vila de 

Frederico Westphalen, no Município de Palmeira das Missões, tendo apenas uma professora, 

a qual exercia também a função de Diretora, com precário mobiliário e avultado número de 

115 alunos. 

 Existiam grandes dificuldades em relação ao material, e a falta de professores, mesmo 

assim, conseguiam bons resultados, pois se contava com o empenho, o incentivo e a 

colaboração da família. Ressaltava-se rigorosamente o horário de 04 horas de trabalho e a 

frequência era bem elevada. A ordem, a disciplina e a cooperação eram frequentemente 

motivadas. 

 Em 1964 foi organizada a associação Círculo de Pais e Mestres, tendo como objetivo 

aproximar os pais e professores no sentido de obter-lhes constante e afetiva colaboração, bem 

como integrar os pais na vida normal da escola, constituir contato mais íntimo com os 

professores para mútuo conhecimento e cooperação. 

 A escola tinha o intuito de criar um espaço de leitura para as crianças e que pudessem 

escrever e viver com sabedoria, facilitando o ingresso de estudantes. Então houve uma 

reorganização em 12 de dezembro de 1977 de acordo com a Resolução CEE nº 111/74 através 

do Decreto nº 26.287, do D.º de 13/12/77. Procurando satisfazer anseios da comunidade foi 

transformada em Escola Estadual de 1º e 2º Graus pelo decreto 33.109, de 12 de janeiro de 

1989.  

 Logo a comunidade escolar sentiu a necessidade de criação da pré-escola, elaborando-

se assim o processo o qual foi aprovado e autorizado o funcionamento pela Portaria nº 14.324 

de 21/11/85 de acordo com a Resolução nº 111/82 e Parecer nº 161/82 do CEE e o 157/85 do 

Departamento de Ensino de 1º grau. 

 Em 1992, foi instituído o Conselho Escolar dando cumprimento à legislação do 

momento, com funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora nas questões pedagógicas, 
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administrativas e financeiras. Anos depois se cria a Lei Municipal nº 804/2006 de 16/11/2006, 

onde o município de Taquaruçu do Sul institui o sistema municipal de ensino, passando a 

Educação Infantil de responsabilidade do município, com isso a escola deixa de ofertar essa 

modalidade de ensino. 

Atualmente a escola denomina-se Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta, 

designada de acordo com a Portaria ATO/SE 00130 do D.O de 10/05/2000, e nos termos da 

Resolução CEED nº 253/2000 que altera a designação das escolas da 20ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), mantém Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais e 

Ensino Médio. O educandário é de Educação Básica, ministrando ensino Fundamental e 

Médio, situados na sede do município, atendendo alunos vindos da zona rural e urbana. 

Funciona em dois turnos, com capacidade de atender aproximadamente 200 alunos em cada 

turno. 

O número de alunos matriculados no ano de 2018 pelas escolas municipais e estadual 

de Taquaruçu do Sul - RS, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 

2018) identifica que no ensino fundamental registraram-se 144 alunos matriculados na Escola 

Estadual de Educação Básica José Zanatta e os outros 205 estudantes matricularam-se na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin, e como apenas a EEEB José 

Zanatta oferece o ensino médio, então esta possuía em 2018 um total de 72 alunos 

matriculados. 

Presentemente a escola estadual tem 120 alunos no turno da manhã, com 07 turmas e 

105 alunos no turno da tarde, com 05 turmas. O quadro de professores está completo, sendo 

um total de 22. Usufrui de um laboratório de Ciências organizado e em funcionamento, um 

laboratório de informática com capacidade para 32 computadores, com 20 em funcionamento. 

Há um computador para uso exclusivo para cada setor: Direção, Secretaria, Coordenação 

Pedagógica, Biblioteca da escola para uso exclusivo dos Professores. Além disso, a biblioteca 

conta com um bom acervo bibliográfico, bem como uma sala com amplo espaço, onde 

funciona a biblioteca infantil com acervo bibliográfico a ser melhorado e outra sala com jogos 

pedagógicos. Também foi organizada uma sala para os professores elaborarem seus trabalhos 

junto à biblioteca. Contam com auditório para realizações de atividades culturais e reuniões 

com os diversos segmentos da comunidade escolar, com capacidade para 150 pessoas, 

dispondo também de um amplo espaço livre para recreação bem arborizado contendo 

brinquedos de diferentes modalidades. 

Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin foi criada conforme o 

Decreto nº 09/76 com título de Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Pio XII, segundo a 
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Portaria nº 129/76 que autoriza o funcionamento das Escolas Municipais. Então em 1992 

surge o Decreto nº 061/92, de 15 de dezembro que modifica a sua designação para Escola 

Municipal de 1º Grau Incompleto Afonso Balestrin. Anos depois se cria novamente outro 

Decreto de nº 027/99 de 22 de Dezembro de 1999 que altera o nome de Escola Municipal de 

1º Grau Incompleto Afonso Balestrin para Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso 

Balestrin. 

 Ressalta-se que no ano de 2002 deu início a um processo de paralização de 11 escolas 

municipais devido à diminuição significativa de alunos na área rural, permanecendo assim 

apenas duas escolas municipais: Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, 

localizada na Linha Fátima e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII, localizada 

na Linha Balestrin, a qual veio a instalar-se na Casa Betânea (prédio pertencente à Igreja 

Matriz São Roque). Nesta ocasião foi enviado para o Conselho Estadual de Educação (CEE) o 

processo de solicitação de mudança do nome da escola e do endereço, passando a denominar-

se “Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin”. Em 2007 foi construído 

prédio próprio, que atualmente é localizado na Rua Padre Afonso Corrêa, nº 450, bairro 

Centro. No ano de 2013, foi o último ano de funcionamento da escola D. Pedro I, passando os 

alunos da localidade e redondezas a serem atendidos, na rede municipal, por apenas uma 

escola de ensino fundamental. 

 Neste ano de 2020, a rede municipal de ensino possui 204 alunos matriculados no 

Ensino Fundamental e 132 na Educação Infantil. E, em se tratar da educação infantil, ela é 

compreendida por uma escola de rede municipal chamada de Escola de Educação Infantil 

Pedacinho do Céu, que foi criada através do Decreto nº 015/91 de 1º de julho de 1991, 

localizada na Rua Alberto Pasqualini, nº 277. Na época atendia poucas crianças devido ao 

pequeno espaço físico, mas com o passar dos anos a escola já não suportava a demanda e foi 

necessário construir uma escola nova. Atendendo essa necessidade então, foi firmada uma 

parceria entre o Ministério da Educação FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e Prefeitura Municipal, em 04 de abril de 2012, foi inaugurado uma Escola de 

Educação Infantil (Modelo PROINFÂNCIA) passando a atender na Rua Ceará nº 75. A partir 

de então a escola foi ampliada com mais quatro salas de aula, foram construídos dois 

banheiros e fechado todos os espaços dos corredores com vidros fumes com espessura 

adequada para crianças, e foi ainda colocado portas na área coberta. A entrada é coberta com 

toldo até a rua, harmonizando assim um ambiente mais acolhedor, seguro e mais amplo para 

todos. 
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A escola ainda é composta por salas de aula amplas, sendo que quatro tem solário e 

duas salas tem banheiro interno, refeitório, área coberta, lactário, secretaria, sala de 

professores pequena, sala adaptada para brinquedoteca, refeitório com mesas e cadeiras 

infantis, 02 sanitários são adaptados para Portador de Necessidades Especiais, 01 banheiro 

feminino, 01 banheiro masculino, cozinha espaçosa com despensa, lavanderia com depósito, 

banheiro feminino na parte externa e depósito de gás. O pátio contém 02 parquinhos, quadra 

de areia, 01 casinha de boneca. Espaço amplo com grama para realização de atividades e 

brincadeiras e um palanque oficial. É autorizado também, por terceiros, um terreno muito 

arborizado localizado em frente da escola para que os alunos usufruam conforme a 

necessidade. 

A Escola também está adaptada contra incêndios com 04 extintores de pó químico tipo 

ABC. É cercada por grades, com portões e rampas de acessibilidade e rua calçada com 

passeio. Tem os equipamentos necessários para o bom atendimento das crianças e 

funcionamento, além de acervo bibliográfico e pedagógico apropriado aos alunos e 

professores. 

A prática profissional do nutricionista propõe uma alimentação equilibrada, realizando 

uma avaliação nutricional periódica, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças. Os produtos usados no preparo dos alimentos são de ótima qualidade, naturais e 

variados. A maioria dos produtos alimentícios utilizados pela escola é adquirida, diretamente, 

dos produtores do município, através do Programa de Agricultora Familiar. Atualmente, a 

Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu, atende aproximadamente 150 

alunos de 09 meses até 05 anos completos.  

Além dos dados já expostos, existe no Portal da Transparência em relação à Educação, 

dados que também são divulgados e podem ser analisados pela plataforma na internet. Além 

disso, adquiriu-se informações por meio da administração pública municipal e diretoria das 

escolas, contando ainda com o site Escolas.inf.br que extrai dados do Censo Escolar Inep, 

onde o município de Taquaruçu do Sul - RS atualmente possui 03 escolas em funcionamento, 

02 na rede municipal e 01 na rede estadual, que são: 

 Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta: Escola Pública e urbana, 

localizada na Rua Mato Grosso, Bairro Operário, telefone: (55) 3739-1014, e e-mail: 

josezanatta20cre@educacao.rs.gov.br.  

 A seguir encontra-se uma figura que exibe a fachada da Escola Estadual de Educação 

Básica José Zanatta atualmente: 
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FIGURA 03 – Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta 

 

FONTE: Facebook EEEB José Zanatta (2020) 

 

 A escola atende o 1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, atendia também o 

EJA (Educação de Jovens e Adultos), mas no momento não possui alunos. Tem prédio 

próprio, água da rede pública, energia elétrica da rede pública, esgoto sanitário por fossa e 

coleta de lixo periódica. Sua estrutura é formada por sala de diretoria, sala de professores, 

laboratório de informática, quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, sala de leitura, 

parque infantil, banheiro adequado à educação infantil, banheiro adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida, refeitório, auditório e pátio descoberto. Possui recursos 

como: videocassete, copiadora, retroprojetor, 12 salas existentes, 02 equipamentos de TV, 02 

aparelhos de DVD, 02 parabólicas, 04 impressoras, 02 aparelhos de som, 02 projetores 

multimídia - Datashow, 26 computadores na escola, 06 para uso administrativo, 20 para uso 

dos alunos, 36 funcionários e acesso a internet. Destaca-se que oferece alimentação escolar 

para os alunos, e que a sua modalidade escolar é ensino regular, ensino fundamental e ensino 

médio.  
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 Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin: Escola pública e 

urbana, localizada na Rua Padre Afonso Correa, Centro, telefone: (55) 3739-1079. Tem 

disponibilidade do 1º ano ao 9º ano.  

 A seguir encontra-se uma figura que esboça a fachada da Escola atualmente: 

 

FIGURA 04 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin 

 

FONTE: Facebook EMEF Afonso Balestrin (2020) 

 

 A Escola possui prédio e ginásio próprio, água da rede pública, energia elétrica da rede 

pública, esgoto sanitário por fossa e coleta de lixo periódica. Sua estrutura é formada por sala 

de professores, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para atendimento 

educacional especializado, cozinha, biblioteca, banheiro adequado a alunos com deficiência 

ou mobilidade reduzida, refeitório e pátio descoberto. Usufrui de recursos como: 

videocassete, parabólica, retroprojetor, projetor multimídia - Datashow, 10 salas existentes, 03 

equipamentos de TV, 02 aparelhos de DVD, 05 impressoras, 04 aparelhos de som, 26 

computadores no educandário, 06 para uso administrativo, 20 para uso dos alunos, 27 

funcionários, acesso a internet e banda larga. Oferece alimentação escolar para os alunos. E 

possui as seguintes modalidades escolares: ensino regular, pré-escola (4 e 5 anos) e ensino 

fundamental. 

 Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho Do Céu: Escola pública e 

urbana, localizada na Rua Ceará Centro, telefone: (55) 3739-1079.  
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 A seguir encontra-se uma figura que mostra a fachada da Escola atualmente: 

 

FIGURA 05 – Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho Do Céu 

 

FONTE: Facebook EMEI Pedacinho do Céu (2020) 

 

 A Escola disponibiliza de creche; 0 a 3 anos, pré-escola até 5 anos. Usufrui de prédio 

próprio, água da rede pública, energia elétrica da rede pública, esgoto sanitário por fossa e 

coleta de lixo periódica. Estrutura-se com sala de diretoria, sala de professores, cozinha, 

parque infantil, berçário, banheiro adequado à educação infantil, banheiro adequado a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida, banheiro com chuveiro, refeitório, pátio coberto e 

pátio descoberto. Possui recursos como: copiadora, retroprojetor, projetor multimídia - 

Datashow, 06 salas existentes, 04 equipamentos de TV, 04 aparelhos de DVD, 03 

impressoras, 06 aparelhos de som, 03 computadores na escola, 24 funcionários e acesso a 

internet. Oferece alimentação escolar para os alunos e a modalidade escolar é: ensino regular, 

creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). 
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 Já a Escola Municipal Ensino Fundamental Dom Pedro I que era uma escola pública e 

rural, endereço: Linha Fatima, SN – Interior, teve seu funcionamento desativado pelo Decreto 

nº 033, de 22 de julho de 2019. 

Observa-se que o município disponibiliza de escolas de ensino básico público 

completo, sendo tema principal desta pesquisa, onde outros municípios podem tomar de 

exemplo tudo o que é posto a público e praticado pelas escolas locais, usando de modelo tudo 

aquilo que é oferecido pelos educandários instigando o aprendizado de seus alunos de forma 

com que eles se tornem bons profissionais e cidadãos futuramente. 

 

2.2.1.1 Evolução da Educação Básica Pública Municipal através da lei 

 

Neste tópico explanaram-se leis e decretos constituídos em relação à melhoria da 

educação básica pública do município de Taquaruçu do Sul - RS, onde foi possível obter 

análise e entendimento dos passos dados, conforme a lei, para o progresso da educação básica 

local. 

A educação sempre foi tema em destaque nas reuniões e pautas municipal, mas a partir 

do século XXI começou a tomar proporções maiores. Em 2007 cria-se a Lei Municipal nº 

851, de 21/09/2007 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - CACSFUNDEB. Esta lei instituiu o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACSFUNDEB, no 

âmbito do Município de Taquaruçu do Sul.  

Um ano depois, em 03/06/2008 insere-se o Decreto Municipal nº 046, onde fica criado 

o Comitê Local de Acompanhamento do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 

Servindo para acompanhar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR 

- no Município. O Plano de Ações Articuladas (PAR) serviu para acompanhar a evolução do 

Ideb auxiliando no entendimento para melhorar a forma de ensino e entendimento dos alunos 

em relação aos conteúdos lecionados nas aulas. 

Enfatizando que grande maioria dos alunos vem do meio rural, em 30/12/2009 cria-se 

a Lei Municipal nº 1.017 que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Educação voltada ao 

Meio Rural, que tem como objetivo proporcionar as condições para a formação de jovens 

voltada ao meio rural. Para a operacionalização do Programa, o Município firmou convênio 

com a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Campus de 
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Frederico Westphalen - RS, para a oferta de Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio - 

Ênfase em Agropecuária, com o objetivo de oportunizar a formação técnica-profissional de 

jovens, voltada ao meio rural. 

Em 2014 o Município de Taquaruçu do Sul iniciou a adequação do Plano Municipal 

de Educação para o decênio 2015-2025 de acordo com a Lei 13.005 de 26 de junho de 2014 

que estabelece o PNE (Plano Nacional de Educação), constituindo os princípios e metas para 

nortearem a Educação do município, em todos os seus níveis, para o período de 10 anos. 

Então de acordo com a Lei nº 1.439, de 10 de junho de 2015 aprova-se o Plano Municipal de 

Educação (PME), com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta Lei, servindo 

principalmente para erradicar o analfabetismo. 

 Deve-se lembrar de que as metas previstas desta Lei tem como referência a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o censo demográfico e os censos nacionais da 

educação básica e superior, os balanços do setor público municipal e as contas municipais, 

mais atualizados, disponíveis na data de publicação desta Lei e outros dados de pesquisas 

municipais. Onde o desempenho do Plano Municipal de Educação (PME) é desde então 

objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pela: Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Câmara dos Vereadores; Conselho Municipal de 

Educação (CME); Comissão Geral do Plano Municipal de Educação, designada pelo Decreto 

Municipal nº 083/2014. Competindo ainda, às instâncias referidas divulgar os resultados do 

monitoramento e das avaliações, analisar e propor políticas públicas para assegurar a 

implementação das estratégias e o cumprimento das metas, analisar e propor a revisão do 

percentual de investimento público em educação. 

Para Paulo Freire, um dos principais autores sobre a educação, ensinar cria 

possibilidades, como a citação abaixo alude: 

 

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. […] Este saber necessário ao educador não 

apenas precisa de ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – 

ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica –, mas precisa também de ser 

constantemente testemunhado (FREIRE, 1996, p. 47). 

 

 Para o autor acima citado, ensinar possibilita novas construções, e é a partir do 

aprendizado que os alunos criam suas próprias concepções sobre determinado tema, além de 

buscarem novas informações pelo interesse de aprender, evoluindo cada vez mais como 

educador e educando. Esse pensamento atinge também a ideia que o município tem de 
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aumentar cada vez mais o grau de educação das escolas básicas públicas locais, dando grande 

importância para todos os envolvidos no processo de educar. 

 Aliás, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que é coordenado pela 

União, desde o início da implementação do PME constitui fonte de informação para a 

avaliação da qualidade da educação básica e para nortear as políticas públicas educacionais do 

município de Taquaruçu do Sul. Para esta lei, os indicadores nacionais são estimados por 

etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar e deverão ser amplamente divulgados e 

avaliados com a comunidade escolar, objetivando a sua utilização para o planejamento 

educacional. 

O município se importa também com projetos culturais e sociais, e é aí que o 

programa “A União Faz a Vida” foi implantado em 2005, oferecendo formação continuada 

aos professores e uma metodologia diferenciada por meio de projetos cooperativos. O acesso 

aos cursos de formação é gratuito, tendo o objetivo de atualizar e melhorar a qualidade do 

ensino oferecido aos alunos. 

Em 2016 cria-se a Lei Municipal nº 1.486, de 09 de março que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar Convênio e/ou Termo de Parceria com a Fundação de 

Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - Fundação 

SICREDI, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ nº 07.430.210/0001-69, visando desenvolver o Programa "A União Faz a Vida", nas 

escolas da rede pública municipal. 

 Conforme o Art. 2º este Convênio e/ou Termo de Parceria tem por objetivo principal 

construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de 

educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, em 

âmbito nacional. 

 A evolução da educação básica pública municipal através da lei mostra a grande 

importância que a administração pública tem para com a educação local, frisando auxílios 

dados, subsídios e a valorização dada para os alunos e professores. Todo o trabalho realizado 

através da lei também reflete nos ótimos resultados que as escolas vêm obtendo, instigando 

cada vez mais o aprendizado como forma de constituir bons cidadãos. Além disso, dados e 

notícias já divulgadas mostram e dão consistência para a grande evolução construída em 

relação à educação básica pública de Taquaruçu do Sul - RS, informações e dados estes que 

também foram expostos no corpo desta pesquisa. 
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2.2.1.2 Evolução da Educação Básica Pública Municipal através de notícias e dados 

divulgados 

 

Neste tópico explanaram-se algumas notícias, dados e informações divulgadas em 

relação à melhoria da educação básica pública do município de Taquaruçu do Sul - RS, de 

forma sucinta, podendo assim ser entendido os passos dados para o progresso da educação 

local, que se destaca desde o início de suas atividades. Para Freire a educação é uma teoria do 

conhecimento que é posta em prática por parte de quem educa e é educado. Freire (1979, p. 

10) cita; 

 

Conhecer não é ato através do qual um sujeito transformado em objeto recebe dócil 

e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento pelo 

contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 

transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante, implica em 

invenção e reinvenção. 

 

Para o autor elucidado o conhecimento exige a curiosidade sobre o tema estudado, 

demandando busca por mais informações, implicando também em invenção e reinvenção. Por 

meio dessa ideia pôde-se esclarecer que os educadores do município de Taquaruçu do Sul 

buscam instigar a curiosidade e criatividade de seus alunos cada vez mais. 

Dados mencionados em agosto de 2013, aludem que a EMEF Afonso Balestrin 

destacou-se pela realização de atividades diferenciadas, tendo a preocupação com a 

aprendizagem dos alunos e visando trabalhá-la de forma lúdica, prazerosa e criativa. Essas 

atividades envolveram educandos, pais e comunidade, tendo como objetivo a melhoria da 

qualidade educacional, refletindo na transformação social. 

Em setembro de 2013 a Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta desenvolveu 

ações pela melhoria da qualidade do ensino, visando a formação integral dos seus educandos. 

Na ocasião abordou-se “A arte de se conhecer para viver e se relacionar melhor”. A palestra 

realizada fazia parte do programa FAIESC 201 (Programa FAI na Escola) da qual a Escola 

está integrada. 

Como já mencionado o município de Taquaruçu do Sul - RS tem predominância rural 

de sua população total, e em virtude da necessidade corroborada voltada às discussões sobre 

sucessão rural no Rio Grande do Sul a 20ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 

organizou Cursos de Reestruturação Curricular da Educação do Campo para os professores 

das escolas do campo da região. O evento ocorreu em maio de 2014, entre as dependências da 
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Escola Estadual de Ensino Médio Cardeal Roncalli e a Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões, campus de Frederico Westphalen. 

 Neste mesmo evento houve o convite da 20ª Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE), onde a Coordenadora de Desenvolvimento Rural do município de Taquaruçu do Sul, 

representando a ARCAFARRS (Associação Regional das Casas Familiares Rurais do RS) e a 

CFR (Casa Familiar Rural) de Frederico Westphalen, ministrou o Seminário de Encerramento 

com a proposta da formação de agricultores, experiência da Formação por Alternância 

desenvolvida pelas CFRs. Foi evidenciado também fatores de grande importância na 

necessidade de construção e de reestruturação de um novo currículo para as escolas do campo, 

pois os agricultores precisam da principal tecnologia, sendo o conhecimento imprescindível 

ao desenvolvimento das atividades agrícolas. 

 Sabe-se que na realidade brasileira evidencia-se o êxodo rural, e este debate precisa de 

soluções imediatas e a longo prazo. Segundo as pesquisas do Censo Agropecuário (IBGE 

2006), o grau de instrução dos agricultores do Rio Grande do Sul é de 81 % com ensino 

fundamental e apenas 04% com ensino superior, seguido de 03% de analfabetos e apenas 08% 

no ensino médio. Também o maior êxodo rural é comprovado por jovens, onde segundo o 

IBGE (2010) cerca de 81 mil jovens emigraram para as cidades anualmente, tendo como 

reflexo o envelhecimento do meio rural e a extinção de comunidades rurais.  

 No evento foram destacados a família, o trabalho e o espírito empreendedor como 

sendo fatores importantes para a permanência do jovem no campo e a relevância do papel da 

escola nesse processo. A Coordenadora de Desenvolvimento Rural ressaltou também a 

importância do desenvolvimento de Projetos Profissionais de Vida junto aos jovens e suas 

famílias, podendo assim desenvolver suas propriedades com aptidão e competividade no 

mercado consumidor, garantindo o autoconsumo da família, extinguindo cada vez mais o 

êxodo rural. 

Ressalta-se conforme notícia divulgada pela plataforma da Prefeitura Municipal em 

julho de 2015 que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin de Taquaruçu 

do Sul participa, há vários anos, com os alunos do 6º ao 9º Ano da OBMEP - Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, objetivando estimulá-los ao estudo da 

Matemática. O educandário já teve muitos alunos que receberam menção honrosa e medalhas 

por participarem da Olimpíada.  

 Em maio de 2017 criam-se novos projetos voltados à educação, onde a Secretaria da 

Educação lançou 03 novos projetos com o intuito de melhorar a qualidade do ensino 

municipal. Os projetos foram aplicados nas áreas da cidadania - na Escola Municipal Afonso 
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Balestrin do 1º ao 9º ano - valores e boas maneiras às crianças da Escola Municipal de 

Educação Infantil Pedacinho do Céu, além disso, contando com trabalhos desenvolvidos junto 

aos professores com o objetivo de aprimorar o desempenho dentro da sala de aula. 

O Município também prioriza a Agricultura Familiar para aquisição de alimentos da 

merenda escolar, tendo início em abril de 2017, com o intuito de fornecer alimentação 

saudável e de qualidade para os alunos das escolas municipais de ensino (escolas municipais 

de Educação Infantil Pedacinho do Céu e de Ensino Fundamental Afonso Balestrin). Esse ato 

é de extrema importância para a contribuição no fomento da economia local e na rentabilidade 

dos produtores rurais do município. 

As diretoras das escolas públicas do município elucidam que pensam em qualidade 

dentro das salas de aula. Destaca-se que a Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta 

não conta com tantos recursos, que se limita aos investimentos partindo do Estado.  

A professora de mestrado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões - URI, Jaqueline Moll, considerada uma das principais referências sobre a Educação 

integral no Brasil explica que o sistema de avaliações é visto de forma a avaliar o que 

acontece dentro das escolas, ao lado dos fatores internos e externos que compõe a educação 

dos jovens. Havendo a necessidade dos professores perceberem que o aprendizado é possível 

em todas as escolas, e em qualquer tipo de realidade. 

Vale destacar que recentemente a Secretaria de Educação apresentou trabalho 

aprovado pela Univille, no dia 25 de maio de 2020 representando Taquaruçu do Sul - RS, 

onde a Assessoria Pedagógica em tempos de pandemia foi desenvolvida pela Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin. Apresentada no encontro anual do 

Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Instituições Comunitárias de Ensino 

Superior (ForExt), organizado pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Por 

meio do Google Meet, o trabalho apresentado pelas educadoras teve como tema: Assessoria 

Pedagógica no Ensino Fundamental em tempos de Pandemia. Foram destacados os trabalhos 

pedagógicos da EMEF Afonso Balestrin, realizados com parceria da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), do Campus de Frederico Westphalen, que 

deu auxílio nos processos educacionais na formação de professores durante a extensão voltada 

ao desenvolvimento do município, reforçando também o uso das tecnologias digitais, 

contemplada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como Quinta Competência, que 

além de outras, permite produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e 

desempenhar protagonismo e autoria. 
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Avaliou-se a participação no fórum como positiva, trocando ideias e experiências no 

momento de paralização atual de atividades por conta da pandemia enfrentada mundialmente 

relacionada ao COVID-19 que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma 

doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, em Wuhan, na China. 

Assim sendo, a proposta pedagógica está sendo reestruturada tendo a pretensão de, em 

longo prazo, originar mudanças visíveis na sociedade. Tratando-se da construção de Projetos 

de Vida, pelos estudantes, onde estes promoverão as mudanças necessárias para o 

melhoramento da qualidade das suas próprias vidas, obtendo reflexo na sociedade.  

Informações atualizadas no mês de julho de 2020 trazem uma atividade desenvolvida 

pelos alunos da Escola Afonso Balestrin, aprovada pelo Sicredi dentro do Fundo de 

Desenvolvimento Regional. Apesar da pandemia vivida mundialmente pelo COVID -19 a 

Secretaria de Educação trabalha incessantemente para levar aos alunos do município maior 

conhecimento, por meio da literatura. Foi oficializado então o Projeto de Vida, onde se 

destaca a Formação Escolar e a Promoção do Desenvolvimento Local, nas quais estão 

destinados para o desenvolvimento desta ação R$ 9.000,00.  

Parte das ações de melhoramento da educação básica local se tornou realidade em 

meados de dezembro de 2020 com a abertura da nova biblioteca localizada na EMEI 

Pedacinho do Céu. Algumas das ações desenvolvidas pelo projeto supracitado envolvem a 

impressão de livros, com as temáticas desenvolvidas dentro da sala de aula pelos alunos, 

adquirindo o interesse pelos estudos e ajudando a construir a identidade dos estudantes no 

meio social e profissional. Onde também o Projeto de Vida pôde se tornar livro e seu 

lançamento ocorreria no dia 18 de dezembro deste mesmo ano. O evento tão esperado pelos 

professores, alunos e familiares foi cancelado devido à pandemia. 

Ainda no segundo semestre do ano atual a Escola Estadual de Educação Básica José 

Zanatta participou com os alunos do 8º e 9º ano (anos finais) da Olímpiada Brasileira de 

Química Júnior, que é direcionada aos alunos das escolas públicas e privadas do país. 

Objetivando estimular o interesse pelas Ciências da Natureza, em especial a Química, 

contribuindo na melhoria do ensino e identificar jovens talentos com aptidão específica. 

Foram classificados para a segunda fase da Olímpiada 05 alunos da EEEB José Zanatta, 

trazendo orgulho para a escola e município. 

Ao mesmo tempo a EEEB José Zanatta teve belos resultados na Prova Canguru de 

Matemática, com 07 alunos do ensino fundamental e 04 alunos do ensino médio recebendo 

Honra ao Mérito. Além de um aluno do 4º ano do ensino fundamental receber Medalha de 
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Ouro e outro aluno da mesma turma receber Medalha de Prata, conquistando também a 

Medalha de Bronze com um aluno do 8º ano do ensino fundamental. A EMEF Afonso 

Balestrin também se destacou na Prova Canguru de Matemática, onde conquistou 02 

Medalhas de Prata, 02 Medalhas de Bronze e 02 Honra ao Mérito por meio de seus educandos 

do ensino fundamental. 

Além das premiações já citadas, no mês de dezembro do ano vigente a EEEB José 

Zanatta recebeu o belo resultado por parte de seus alunos na OBA – XXIII Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica, edição 2020. Obtendo 01 Medalha de Ouro, 02 

Medalhas de Prata e 04 Medalhas de Bronze. A EMEF Afonso Balestrin também se 

sobressaiu muito bem na OBA – 2020, alcançando 06 Medalhas de Bronze, 03 Medalhas de 

Prata e 01 Medalha de Ouro. 

Essas premiações e destaques através do estudo e dedicação trazem mais 

contentamento para a educação básica pública do município de Taquaruçu do Sul. Provando 

mais uma vez que o empenho e dedicação dos alunos e professores das duas escolas são 

fundamentais para o conhecimento e reconhecimento ampliarem cada vez mais. 

No dia 30 de dezembro de 2020, segundo o corpo docente da EMEF Afonso Balestrin, 

iniciou-se a estruturação do Laboratório de Ciências da escola, contando com diversos 

instrumentos necessários para o início de seu funcionamento. De acordo com os mesmos, isso 

servirá para mostrar aos estudantes a importância da ciência e pesquisa para a humanidade, 

além da aprendizagem mais dinâmica e investigativa estimulando assim competências e 

habilidades dos alunos. 

 Todas as informações e dados explanados tornaram tangível o objetivo desta pesquisa. 

Buscou-se ainda, por meio do diagnóstico, coletar, analisar e compreender a evolução que a 

educação básica pública municipal já obteve, fazendo com que isso sirva de auxílio, para a 

quem possa interessar, a usufruir dos dados e conclusões para também conseguir conquistar 

índices educacionais mais elevados tanto a nível regional como nacional. 

 

2.3 Plano Nacional de Educação – PNE 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado na Lei n° 13.005/2014, sancionado 

pelo Congresso Federal, e tem o intuito de direcionar esforços e investimentos para o 

melhoramento da qualidade da educação no país, determinando diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional no período de 2014 até 2024. Seu acompanhamento acontece a 

cada dois anos. 
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O Art. 2º trata das dez diretrizes do Plano Nacional de Educação, são elas: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

 O PNE têm suas metas previstas com referência na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD, censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior 

atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei. Abrange todos os níveis de formação 

com a finalidade de melhorar consideravelmente a qualidade da educação no Brasil. 

 Segundo a PAR (Plataforma Educacional) no ano de 2014, cerca de 6,0% do Produto 

Interno Bruto (PIB) foi investido em educação. A meta do PNE é que o Brasil passe a investir 

o equivalente a 10% do PIB até 2024. Deverá representar cerca de 50 bilhões de reais 

dedicados anualmente à educação, atingindo 07% até 2019 para chegar a 10% nos 05 anos 

consequentes. 

É posto em observação que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

para 2019 ficou entre 5,0 e 5,7. Prova disso também, segundo o Plano Municipal de 

Educação, a meta de número 7 diz respeito a fomentar a qualidade da educação básica em 

todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb.  

A seguir está representada a Tabela 01, presente também no Plano Municipal de 

Educação (PME), que manifesta as médias nacionais do Indicador Ideb das edições de 2015, 

2017, 2019 e a meta para a edição de 2021, de acordo com suas respectivas fases da educação 

básica: 
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TABELA 01 – Médias Nacionais Ideb 

 

FONTE: Ministério da Educação – MEC (2014). 

 

 O PNE constitui sob Lei o total de 20 metas a serem atingidas até o ano de 2024. 

Acredita-se que até 2021 haja melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, atingindo as 

metas esperadas pelo PNE. Ressalta-se que o responsável pela fiscalização do cumprimento 

do Plano Nacional de Educação é realizado pelo Ministério da Educação (MEC), pela 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, pela Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte do Senado Federal, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum 

Nacional de Educação.  

O monitoramento em si deve ser contínuo e estar fundamentado em documentos 

indicadores – como estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), que são preparados e publicados a cada 02 anos, durante a vigência do Plano 

Nacional de Educação. 

 O PNE também serve de exemplo para os incentivos e políticas públicas usadas para a 

melhoria da educação básica das escolas públicas no município de Taquaruçu do Sul, onde se 

busca atingir as metas no prazo correto, já as metas as quais os índices já estão nivelados ou 
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acima da média procura-se por parte das escolas (alunos, professores, pessoal envolvido) 

mantê-las e/ou continuar evoluindo. 

 

2.3.1 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep 

 

 Segundo a própria plataforma digital do Inep (2020), o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal e possui vinculo com o 

Ministério da Educação (MEC), onde sua missão está baseada em subsidiar a elaboração de 

políticas educacionais dos diferentes níveis de governo com o objetivo de colaborar para o 

desenvolvimento econômico e social do país. Desta forma, o Inep atua nas seguintes áreas: 

Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica e da Educação Superior. 

 Dentro das avaliações, exames e indicadores da Educação Básica estão: 

 Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb) 

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 

 Indicadores Educacionais 

O Inep foi criado pela Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937, e transformado em 

Autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, nos termos da Lei n° 9.448, 

de 14 de março de 1997, alterada pela Lei n° 10.269, de 29 de agosto de 2001. 

 Também, o Inep possui como missão “Subsidiar a formulação de políticas 

educacionais dos diferentes níveis de governo com intuito de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do país”. O Instituto é considerado um agente das 

maiores pesquisas estatísticas da educação do Brasil, exigindo uma inteligência logística 

redefinida e bem estruturada. 

De acordo com a presente pesquisa, foi dada ênfase ao Indicador Saeb (Sistema 

Nacional da Educação Básica), que segundo o Inep (2020) oferece dados e informações a 

respeito das principais etapas da Educação Básica, desde a alfabetização no Ensino 

Fundamental até a etapa final do Ensino Médio. Isso ocorre por meio de testes cognitivos e 

questionários, e a cada dois anos pesquisa os principais envolvidos no processo educativo e 

apresenta informações sobre estudantes, professores, dirigentes educacionais e os seus 

respectivos sistemas de ensino e escolas. 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica
http://portal.inep.gov.br/web/guest/encceja
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
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2.4 Indicadores Sociais em Educação 

 

 Os indicadores sociais constituem um sistema que traduz por meio de estatísticas os 

aspectos de vida de uma nação, tratando o estado social dessa nação e permitindo conhecer o 

seu nível de desenvolvimento social. Segundo o IBGE a Síntese de Indicadores Sociais – SIS 

que analisa dados qualitativos e quantitativos em relação à qualidade de vida e os níveis de 

bem-estar das pessoas, famílias e grupos populacionais, entre outros temas, são realizados por 

meio de indicadores que visam contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob a 

perspectiva das desigualdades sociais. 

Integrando os indicadores sociais existem os indicadores educacionais que para o Inep 

(2020), por meio de estatísticas mostra a qualidade do ensino nacional. Onde também é 

inserido o contexto econômico e social em que as escolas estão inseridas. Contribuindo assim, 

para a criação de políticas públicas intencionadas para a melhoria da qualidade da educação e 

dos serviços proporcionados à sociedade pela escola. 

Os indicadores sociais em educação trazem também informações abrangendo condição 

de alfabetização, frequência à creche ou escola, rede e área de ensino, grau de instrução, e 

gestão da educação, entre outros aspectos. 

 Dentre os principais indicadores educacionais do Brasil, está o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), é um indicador educacional que analisa as informações de rendimento escolar 

(aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil e o 

Saeb. Criado em 2007, reúne resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da 

educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.  

O Ideb é calculado pelos dados sobre aprovação escolar, variando de 0 a 10, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb). O índice serve de guia para políticas públicas voltadas para a qualidade da educação. 

Sua meta para 2022 é alcançar média 6 nacionalmente. Indicadores como o Ideb serão úteis 

para a pesquisa á ser realizada em relação à análise da educação básica das escolas públicas 

do município de Taquaruçu do Sul - RS, porém será frisado principalmente o indicador Saeb 

(Sistema Nacional da Educação Básica), que tem como principal objetivo diagnosticar a 

Educação Básica do Brasil. Em se tratar da cidade de Taquaruçu do Sul o indicador vem 

obtendo maior destaque com o passar dos anos. 
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 O Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb) tem o objetivo diagnosticar a 

Educação Básica do Brasil e apresentar fatores que podem interferir no desempenho do 

estudante. Explica ainda seus resultados a partir de uma série de informações contextuais e 

oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas 

educacionais com base em evidências. 

 Por ser um sistema de avaliação completo que abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental, e o ensino médio, o Saeb foi escolhido para ser o principal indicador da pesquisa 

“Indicador Saeb: Uma Análise da Educação Básica das Escolas Públicas do Município de 

Taquaruçu do Sul - RS”, a ser realizada no Trabalho de Conclusão de Curso de Administração 

Pública – UERGS de Frederico Westphalen, RS. Sendo de fundamental importância para a 

base de dados e conclusões a serem atingidas, além de poder observar a evolução que o 

município vem obtendo com o passar dos anos.  

 

2.4.1 Indicador Saeb  

 

O Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb) foi instituído em 1990 e passou por 

diversas estruturações até chegar ao formato atual, onde a partir de 2019, a avaliação 

considera também a educação infantil, ao lado do ensino fundamental e do ensino médio. O 

Saeb é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), e tem como principal objetivo diagnosticar a Educação Básica do Brasil. O 

resultado de suas avaliações é utilizado para calcular o Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). 

Segundo a Portaria nº 458, de 05 de maio de 2020 ficam instituídas as normas 

complementares necessárias ao cumprimento da Política Nacional de Avaliação da Educação 

Básica do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb. Conforme o Art. 4º o Saeb é um 

sistema composto por um conjunto de instrumentos que permite a produção e a disseminação 

de evidências, estatísticas, avaliações, exames e estudos a respeito da qualidade das etapas 

que compõem a educação básica, que são: 

I - a educação infantil; 

II - o ensino fundamental; e 

III - o ensino médio. 

Conforme exposto acima, o Saeb oferece principalmente informações do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, constituindo um conjunto de avaliações externas que 

permite ao Inep realizar um diagnóstico avançado em relação à educação básica nacional e de 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb
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fatores que podem intervir no desempenho do estudante. Ocorre por meio dos testes e 

questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, 

refletindo os níveis de aprendizagem evidenciados pelos alunos avaliados, elucidando esses 

resultados a partir de uma série de dados e informações contextuais. 

Em 2018 o MEC divulgou algumas mudanças para o Saeb, onde a Educação Infantil 

foi incluída no sistema de avaliação como já foi citado. Em 2019 outras mudanças surgiram, 

antes o sistema avaliava apenas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, e agora 

são avaliadas, também, as áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, de acordo com 

as competências e habilidades previstas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular).  

Destaca-se que por meio das médias de desempenho nos exames do Saeb é calculado o 

Ideb. O Saeb é obrigatório para as escolas públicas e facultativo para as escolas privadas, 

desta forma todas as escolas públicas começarão a ter o seu Ideb calculado. Os resultados 

gerados pelo Saeb poderão ser analisados pelos gestores e equipe pedagógica das escolas, 

podendo identificar os pontos a ser melhorados e definir ações para os próximos anos.  

Neste ano, o Ministério da Educação noticiou no Diário Oficial da União (DOU), 

assinada pelo ministro da Educação, uma nova versão do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), onde existirá também o Enem seriado, este será aplicado pelo Saeb na 1ª, 2ª e 

3ª séries do Ensino Médio. As provas realizadas pelos alunos do Ensino Médio irão formar 

uma nota de acordo com os resultados em cada uma das três etapas, podendo assim ser 

utilizadas para ingressar ao Ensino Superior.  

Outro fato notificado em 2020 é que o Saeb será aplicado anualmente em todos os 

anos e séries a partir do 2º ano do Ensino Fundamental. A sua implementação será 

concretizada de modo gradual a partir do segundo semestre de 2021, com os alunos da 1ª série 

do Ensino Médio. 

Outra questão é em relação às provas digitais que até o 4º ano do Ensino Fundamental 

elas serão aplicadas em papel e, a partir do ano seguinte, de forma digital. Espera-se ainda que 

por meio do novo Saeb exista o Programa de residência em avaliação educacional, tendo 

colaboração dos estados e municípios, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). 

A Portaria nº 458, de 05 de maio de 2020 traz no Art. 6º os objetivos do Saeb: 

I - construir uma cultura avaliativa, ao oferecer à sociedade, de forma transparente, 

informações sobre o processo de ensino-aprendizagem em cada escola, comparáveis em nível 

nacional, anualmente e com resultados em tempo hábil, para permitir intervenções 

pedagógicas de professores e demais integrantes da comunidade escolar; 
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II - produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões, unidades da federação, 

municípios e instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos 

dados, permitindo, assim, o incremento de séries históricas; 

III - avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no País em seus 

diversos níveis governamentais; 

IV - subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas em 

educação baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do 

Brasil; e 

V - desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, por meio 

de intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa, bem como de servidores do Inep, 

docentes e gestores da educação de todos os entes envolvidos. 

Por meio da explicativa em relação aos objetivos do Saeb fica mais claro que ele 

serviu expressivamente no atingimento dos objetivos desta pesquisa. Além disso, segundo a 

mesma portaria já exposta, em seu Art. 7º o Saeb tem como referência as seguintes dimensões 

de qualidade para a avaliação da educação básica: 

I - atendimento escolar; 

II - ensino e aprendizagem; 

III - investimento; 

IV - profissionais da educação; 

V - gestão; 

VI - equidade; e 

VII - cidadania, direitos humanos e valores. 

 Estas referências trouxeram à pesquisa em relação à evolução da educação básica do 

município de Taquaruçu do Sul grande entendimento de como os 7 itens acima evoluíram 

conforme os anos, e quais os pontos que precisam ser melhorados. 

Segundo a Base de Dados do IBGE (2020) a metodologia do Saeb é feita de várias 

formas com o “intuito de produzir informações sobre o desempenho e o contexto educacional 

das redes de ensino, sendo as principais: Matrizes de Referência para o Saeb, Testes 

Padronizados, Questionários de Contexto, Teoria de Resposta ao Item (TRI), Amostra e 

Escalas de Proficiência”. 

O Indicador Saeb é organizado em até 10 níveis os quais distribuem a média de 

desempenho dos educandos, tanto de português como de matemática dos anos iniciais, anos 

finais e ensino médio, sendo disposto da seguinte forma segundo o site oficial do Inep 

relacionado ao Saeb (2020): 
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 Anos iniciais – Língua Portuguesa: 

Nível 0 - Desempenho menor que 125: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes do 5º ano com desempenho menor que 125 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 

Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 125 e menor que 150: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: Localizar informações explícitas em textos narrativos curtos, 

informativos e anúncios. Identificar o tema de um texto. Localizar elementos como o 

personagem principal. Estabelecer relação entre partes do texto: personagem e ação; ação e 

tempo; ação e lugar. 

Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informação 

explícita em contos. Identificar o assunto principal e a personagem principal em reportagens e 

em fábulas. Reconhecer a finalidade de receitas, manuais e regulamentos. Inferir 

características de personagem em fábulas. Interpretar linguagem verbal e não verbal em 

tirinhas. 

Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informação 

explícita em contos e reportagens. Localizar informação explícita em propagandas com ou 

sem apoio de recursos gráficos. Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, 

contos e tirinhas. Inferir o sentido de palavra, o sentido de expressão ou o assunto em cartas, 

contos, tirinhas e histórias em quadrinhos com o apoio de linguagem verbal e não verbal. 

Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar informação 

explícita em sinopses e receitas culinárias. Identificar assunto principal e personagem em 

contos e letras de música. Identificar formas de representação de medida de tempo em 

reportagens. Identificar assuntos comuns a duas reportagens. Identificar o efeito de humor em 

piadas. Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, 

contos e poemas. Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e 

seus referentes em fábulas, poemas, contos e tirinhas Inferir sentido decorrente da utilização 

de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, fábulas e contos. Inferir efeito de 

humor em tirinhas e histórias em quadrinhos. 

Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar assunto e 
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opinião em reportagens e contos. Identificar assunto comum a cartas e poemas. Identificar 

informação explícita em letras de música e contos. Reconhecer assunto em poemas e tirinhas. 

Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. Reconhecer relação de causa e consequência 

e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, contos e reportagens. Inferir elementos da 

narrativa em fábulas, contos e cartas. Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso 

de pontuação e assunto em fábulas. Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

Diferenciar opinião de fato em reportagens. Interpretar efeito de humor e sentido de palavra 

em piadas e tirinhas. 

Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar opinião e 

informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. Identificar informação 

explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos gráficos. Reconhecer a finalidade 

de verbetes, fábulas, charges e reportagens. Reconhecer relação de causa e consequência e 

relação entre pronomes e seus referentes em poemas, fábulas e contos. Inferir assunto 

principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. 

Inferir informação em contos e reportagens. Inferir efeito de humor e moral em piadas e 

fábulas. 

Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar assunto 

principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. Identificar opinião 

em poemas e crônicas. Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e 

assunto comum a duas reportagens. Reconhecer elementos da narrativa em fábulas. 

Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas, contos e crônicas. Inferir informação e efeito de sentido decorrente do uso de sinais 

gráficos em reportagens e em letras de música. Interpretar efeito de humor em piadas e 

contos. Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos. 

Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar assunto 

principal e opinião em contos e cartas do leitor. Reconhecer sentido de locução adverbial e 

elementos da narrativa em fábulas e contos. Reconhecer relação de causa e consequência e 

relação entre pronomes e seus referentes em fábulas e reportagens. Reconhecer assunto 

comum entre textos de gêneros diferentes. Inferir informações e efeito de sentido decorrente 

do uso de pontuação em fábulas e piadas. 
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Nível 9 - Desempenho maior ou igual que 325: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar opinião em fábulas e 

reconhecer sentido de advérbios em cartas do leitor. 

 Anos Finais – Língua Portuguesa:  

Nível 0 - Desempenho menor que 200: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes do 9º ano com desempenho menor que 200 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 

Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: Reconhecer expressões características da linguagem 

(científica, jornalística etc.) e a relação entre expressão e seu referente em reportagens e 

artigos de opinião. Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e 

reportagens. 

Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações 

explícitas em fragmentos de romances e crônicas. Identificar tema e assunto em poemas e 

charges, relacionando elementos verbais e não verbais. Reconhecer o sentido estabelecido 

pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções em poemas, charges e fragmentos de 

romances. Reconhecer relações de causa e consequência e características de personagens em 

lendas e fábulas. Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião. Inferir efeito de 

sentido de repetição de expressões em crônicas. 

Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações 

explícitas em crônicas e fábulas. Identificar os elementos da narrativa em letras de música e 

fábulas. Reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes. Reconhecer relação entre 

pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, 

diários, crônicas, reportagens e máximas (provérbios). Interpretar o sentido de conjunções, de 

advérbios, e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de 

romances, reportagens e crônicas. Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o 

mesmo tema. Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. Inferir o sentido 

de palavra ou expressão em história em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances. 

Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações 

explícitas em artigos de opinião e crônicas. Identificar finalidade e elementos da narrativa em 



52 
 

fábulas e contos. Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, 

contos e enquetes. Reconhecer relações de causa e consequência e relações entre pronomes e 

seus referentes em fragmentos de romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e 

reportagens. Reconhecer o sentido de expressão e de variantes linguísticas em letras de 

música, tirinhas, poemas e fragmentos de romances. Inferir tema, tese e ideia principal em 

contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e artigos. Inferir o efeito de sentido 

de linguagem verbal e não verbal em charges e história em quadrinhos. Inferir informações 

em fragmentos de romance. Inferir o efeito de sentido da pontuação e da polissemia como 

recurso para estabelecer humor ou ironia em tirinhas, anedotas e contos. 

Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar a informação 

principal em reportagens. Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e 

resenhas. Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística etc.) em 

reportagens. Reconhecer elementos da narrativa em crônicas. Reconhecer argumentos e 

opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. Diferenciar abordagem do 

mesmo tema em textos de gêneros distintos. Inferir informação em contos, crônicas, notícias e 

charges. Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem 

verbal e não verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de 

romances. 

Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar ideia principal 

e elementos da narrativa em reportagens e crônicas. Identificar argumento em reportagens e 

crônicas. Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de 

pontuação, de variantes linguísticas e de figuras de linguagem em poemas, contos e 

fragmentos de romances. Reconhecer a relação de causa e consequência em contos. 

Reconhecer diferentes opiniões entre cartas de leitor que abordam o mesmo tema. Reconhecer 

a relação de sentido estabelecida por conjunções em crônicas, contos e cordéis. Reconhecer o 

tema comum entre textos de gêneros distintos. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do 

uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos em poemas e fragmentos de romances. 

Diferenciar fato de opinião em artigos e reportagens. Inferir o efeito de sentido de linguagem 

verbal e não verbal em tirinhas. 

Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações 

explícitas, ideia principal e expressão que causa humor em contos, crônicas e artigos de 
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opinião. Identificar variantes linguísticas em letras de música. Reconhecer a finalidade e a 

relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas e crônicas. 

Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 375: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar ideia principal em manuais, 

reportagens, artigos e teses. Identificar os elementos da narrativa em contos e crônicas. 

Diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias. Inferir o sentido de 

palavras em poemas. 

 Ensino Médio – Língua Portuguesa: 

 Nível 0 - Desempenho menor que 225: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes da 3ª série com desempenho menor que 225 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 

 Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: identificar elementos da narrativa em história em quadrinhos; 

Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos; Reconhecer a relação de causa e 

consequência em lendas; Inferir o sentido de palavra em letras de música e reportagens. 

 Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer a ideia 

comum entre textos de gêneros diferentes e a ironia em tirinhas; Reconhecer relações de 

sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras de música e crônicas; 

Reconhecer o uso de expressões características da linguagem (científica, profissional etc.) e a 

relação entre pronome e seu referente em artigos e reportagens; Inferir o efeito de sentido da 

linguagem verbal e não verbal em notícias e charges. 

 Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informação 

explícita em artigos de opinião; Identificar a finalidade de relatórios científicos; Reconhecer 

relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de causa e consequência e a relação 

entre o pronome e seu referente em fragmentos de romances; Reconhecer o tema de uma 

crônica; Reconhecer variantes linguísticas em artigos; Reconhecer o sentido e o efeito de 

sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em contos, artigos e crônicas; 

Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos; Reconhecer 

informação, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressão em reportagens e tirinhas. 

 Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações 
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explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos; Identificar o argumento em contos; 

Identificar a finalidade e a informação principal em notícias; Reconhecer a relação entre os 

pronomes e seus referentes em contos; Reconhecer elementos da narrativa em contos; 

Reconhecer variantes linguísticas em contos, notícias e reportagens; Reconhecer o efeito de 

sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em poemas; Reconhecer ideia 

comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre diferentes textos; 

Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas e entrevistas; Reconhecer a relação de causa 

e consequência em piadas e fragmentos de romance; Comparar poemas que abordem o 

mesmo tema; Diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens; Diferenciar tese de 

argumentos em artigos, entrevistas e crônicas; Inferir informação, sentido de expressão e o 

efeito de sentido decorrente do uso de recursos morfossintáticos em crônicas; Inferir o sentido 

decorrente do uso de recursos gráficos em poemas; Inferir o efeito de sentido da linguagem 

verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas. 

 Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informação 

explícita em resumos; Identificar a informação principal em reportagens; Identificar 

elementos da narrativa e a relação entre argumento e ideia central em crônicas; Reconhecer a 

finalidade de propagandas; Reconhecer variantes linguísticas e o efeito de sentido de recursos 

gráficos em crônicas e artigos; Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de 

sentido marcadas por conjunções em reportagens, artigos e ensaios; Reconhecer o tema em 

poemas; Diferenciar fato de opinião em resenhas; Inferir o sentido de palavras e expressões 

em piadas e letras de música; Inferir informação em artigos; inferir o sentido de expressão em 

fragmentos de romances. 

 Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer efeitos 

estilísticos em poemas; Reconhecer ironia e efeitos de sentido decorrentes da repetição de 

palavras em sinopses; Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação 

entre diferentes textos; Reconhecer finalidade e traços de humor em reportagens; Reconhecer 

o efeito de sentido do humor em tirinhas; Reconhecer o tema em contos e fragmentos de 

romances; Reconhecer relação de sentido marcada por conjunção em crônicas; Inferir 

informação e tema em reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e tirinhas; Inferir o 

sentido e o efeito de sentido de palavras ou de expressão em poemas, crônicas e fragmentos 

de romances. 
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 Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar a ideia central 

e o argumento em apresentações de livros, reportagens, editoriais e crônicas; Identificar 

elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romances; Identificar ironia e 

tema em poemas e artigos; Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunção em 

artigos, reportagens e fragmentos de romances; Reconhecer a relação de causa e consequência 

em reportagens e fragmentos de romances; Reconhecer o efeito de sentido de recursos 

gráficos em artigos; Reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas; 

Reconhecer a finalidade de reportagens, resenhas e artigos; Inferir efeito de humor e ironia em 

tirinhas e charges. 

 Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 400: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer o efeito de sentido 

resultante do uso de recursos morfossintáticos em artigos e letras de música. 

 Anos Iniciais – Matemática: 

Nível 0 - Desempenho menor que 125: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes do 5º ano com desempenho menor que 125 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 

Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 125 e menor que 150: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: Grandezas e medidas: Determinar a área de figuras 

desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem. 

Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Números e operações; 

álgebra e funções: Resolver problemas do cotidiano envolvendo adição de pequenas quantias 

de dinheiro. Tratamento de informações: Localizar informações, relativas ao maior ou menor 

elemento, em tabelas ou gráficos. 

Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Localizar 

um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou croqui, a partir de duas coordenadas ou 

duas ou mais referências. Reconhecer dentre um conjunto de polígonos, aquele que possui o 

maior número de ângulos. Associar figuras geométricas elementares (quadrado, triângulo e 

círculo) a seus respectivos nomes. Grandezas e medidas: Converter uma quantia, dada na 

ordem das unidades de real, em seu equivalente em moedas. Determinar o horário final de um 

evento a partir de seu horário de início e de um intervalo de tempo dado, todos no formato de 
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horas inteiras. Números e operações; álgebra e funções: Associar a fração ¼ a uma de suas 

representações gráficas. Determinar o resultado da subtração de números representados na 

forma decimal, tendo como contexto o sistema monetário. Tratamento de informações: 

Reconhecer o maior valor em uma tabela de dupla entrada cujos dados possuem até duas 

ordens. Reconhecer informações em um gráfico de colunas duplas. 

Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer retângulos em meio a outros quadriláteros. Reconhecer a planificação de uma 

pirâmide dentre um conjunto de planificações. Grandezas e medidas: Determinar o total de 

uma quantia a partir da quantidade de moedas de 25 e/ou 50 centavos que a compõe, ou vice-

versa. Determinar a duração de um evento cujos horários inicial e final acontecem em minutos 

diferentes de uma mesma hora dada. Converter uma hora em minutos. Converter mais de uma 

semana inteira em dias. Interpretar horas em relógios de ponteiros. Números e operações; 

álgebra e funções: Determinar o resultado da multiplicação de números naturais por valores 

do sistema monetário nacional, expressos em números de até duas ordens e posterior adição. 

Determinar os termos desconhecidos em uma sequência numérica de múltiplos de cinco. 

Determinar a adição, com reserva, de até três números naturais com até quatro ordens. 

Determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. Determinar a 

multiplicação de um número natural de até três ordens por cinco, com reserva. Determinar a 

divisão exata por números de um algarismo. Reconhecer o princípio do valor posicional do 

Sistema de Numeração Decimal. Reconhecer uma fração como representação da relação 

parte-todo, com o apoio de um conjunto de até cinco figuras. Associar a metade de um total 

ao seu equivalente em porcentagem. Associar um número natural à sua decomposição 

expressa por extenso. Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão 

expressos números naturais consecutivos e uma subdivisão equivalente à metade do intervalo 

entre eles. Tratamento de informações: Reconhecer o maior valor em uma tabela cujos dados 

possuem até oito ordens. Localizar um dado em tabelas de dupla entrada. 

Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Localizar 

um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por vários outros 

pontos. Reconhecer a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações 

apresentadas. Grandezas e medidas: Determinar a área de um terreno retangular representado 

em uma malha quadriculada. Determinar o horário final de um evento a partir do horário de 

inicio, dado em horas e minutos, e de um intervalo dado em quantidade de minutos superior a 
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uma hora. Converter mais de uma hora inteira em minutos. Converter uma quantia dada em 

moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. Estimar a altura de um 

determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua graduada em 

centímetros. Números e operações; álgebra e funções: Determinar o resultado da subtração, 

com recursos à ordem superior, entre números naturais de até cinco ordens, utilizando as 

ideias de retirar e comparar. Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro 

por um número representado na forma decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. 

Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um número de uma 

ordem, usando noção de agrupamento. Resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo 

da adição de dois números naturais. Resolver problemas, no sistema monetário nacional, 

envolvendo adição e subtração de cédulas e moedas. Resolver problemas que envolvam a 

metade e o triplo de números naturais. Localizar um número em uma reta numérica graduada 

onde estão expressos o primeiro e o último número representando um intervalo de tempo de 

dez anos, com dez subdivisões entre eles. Localizar um número racional dado em sua forma 

decimal em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais 

consecutivos, com dez subdivisões entre eles. Reconhecer o valor posicional do algarismo 

localizado na 4ª ordem de um número natural. Reconhecer uma fração como representação da 

relação parte-todo, com apoio de um polígono dividido em oito partes ou mais. Associar um 

número natural às suas ordens e vice-versa. 

Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer polígonos presentes em um mosaico composto por diversas formas geométricas. 

Grandezas e medidas: Determinar a duração de um evento a partir dos horários de inicio, 

informado em horas e minutos, e de término, também informado em horas e minutos, sem 

coincidência nas horas ou nos minutos dos dois horários informados. Converter a duração de 

um intervalo de tempo, dado em horas e minutos, para minutos. Resolver problemas 

envolvendo intervalos de tempo em meses, inclusive passando pelo final do ano (outubro a 

janeiro). Reconhecer que entre quatro ladrilhos apresentados, quanto maior o ladrilho, menor 

a quantidade necessária para cobrir uma dada região. Reconhecer o m² como unidade de 

medida de área. Números e operações; álgebra e funções: Determinar o resultado da diferença 

entre dois números racionais representados na forma decimal. Determinar o resultado da 

multiplicação de um número natural de uma ordem por outro de até três ordens, em contexto 

que envolve o conceito de proporcionalidade. Determinar o resultado da divisão exata entre 

dois números naturais, com divisor até quatro, e dividendo com até quatro ordens. Determinar 
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50% de um número natural com até três ordens. Determinar porcentagens simples (25%, 

50%). Associar a metade de um total a algum equivalente, apresentado como fração ou 

porcentagem. Associar números naturais à quantidade de agrupamentos de 1000. Reconhecer 

uma fração como representação da relação parte-todo, sem apoio de figuras. Localizar 

números em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais não 

consecutivos e crescentes, com uma subdivisão entre eles. Resolver problemas por meio da 

realização de subtrações e divisões, para determinar o valor das prestações de uma compra a 

prazo (sem incidência de juros). Resolver problemas que envolvam soma e subtração de 

valores monetários. Resolver problemas que envolvam a composição e a decomposição 

polinomial de números naturais de até cinco ordens. Resolver problemas que utilizam a 

multiplicação envolvendo a noção de proporcionalidade. Reconhecer a modificação sofrida no 

valor de um número quando um algarismo é alterado. Reconhecer que um número não se 

altera ao multiplicá-lo por 1. Tratamento de informações: Interpretar dados em uma tabela 

simples. Comparar dados representados pelas alturas de colunas presentes em um gráfico. 

Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial diferente do seu. Reconhecer 

um cubo a partir de uma de suas planificações desenhadas em uma malha quadriculada. 

Grandezas e medidas: Determinar o perímetro de um retângulo desenhado em malha 

quadriculada, com as medidas de comprimento e largura explicitados. Converter medidas 

dadas em toneladas para quilogramas. Converter uma quantia, dada na ordem das dezenas de 

real, em moedas de 50 centavos. Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado 

como unidade padrão de medida. Resolver problemas envolvendo conversão de quilograma 

para grama. Resolver problemas envolvendo conversão de litro para mililitro. Resolver 

problemas sobre intervalos de tempo envolvendo adição e subtração e com intervalo de tempo 

passando pela meia noite. Números e operações; álgebra e funções: Determinar 25% de um 

número múltiplo de quatro. Determinar a quantidade de dezenas presentes em um número de 

quatro ordens. Resolver problemas que envolvem a divisão exata ou a multiplicação de 

números naturais. Associar números naturais à quantidade de agrupamentos menos usuais, 

como 300 dezenas. Tratamento de informações: Interpretar dados em gráficos de setores. 

Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer uma linha paralela a outra dada como referência em um mapa. Reconhecer os 

lados paralelos de um trapézio expressos em forma de segmentos de retas. Reconhecer objetos 
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com a forma esférica dentre uma lista de objetos do cotidiano. Grandezas e medidas: 

Determinar a área de um retângulo desenhado numa malha quadriculada, após a modificação 

de uma de suas dimensões. Determinar a razão entre as áreas de duas figuras desenhadas 

numa malha quadriculada. Determinar a área de uma figura poligonal não convexa desenhada 

sobre uma malha quadriculada. Estimar a diferença de altura entre dois objetos, a partir da 

altura de um deles. Converter medidas lineares de comprimento (m/cm). Resolver problemas 

que envolvem a conversão entre diferentes unidades de medida de massa. Números e 

operações; álgebra e funções: Resolver problemas que envolvem grandezas diretamente 

proporcionais requerendo mais de uma operação. Resolver problemas envolvendo divisão de 

números naturais com resto. Associar a fração ½ à sua representação na forma decimal. 

Associar 50% à sua representação na forma de fração. Associar um número natural de seis 

ordens à sua forma polinomial. Tratamento de informações: Interpretar dados em um gráfico 

de colunas duplas. 

Nível 9 - Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer a planificação de uma caixa cilíndrica. Grandezas e medidas: Determinar o 

perímetro de um polígono não convexo desenhado sobre as linhas de uma malha 

quadriculada. Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de 

tempo (minutos em horas, meses em anos). Resolver problemas que envolvem a conversão 

entre unidades de medida de comprimento (metros em centímetros). Números e operações; 

álgebra e funções: Determinar o minuendo de uma subtração entre números naturais, de três 

ordens, a partir do conhecimento do subtraendo e da diferença. Determinar o resultado da 

multiplicação entre o número oito e um número de quatro ordens com reserva. Reconhecer 

frações equivalentes. Resolver problemas envolvendo multiplicação com significado de 

combinatória. Comparar números racionais com quantidades diferentes de casas decimais. 

Tratamento de informações: Reconhecer o gráfico de linhas correspondente a uma sequência 

de valores ao longo do tempo (com valores positivos e negativos). 

Nível 10 - Desempenho maior ou igual a 350: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Reconhecer dentre um 

conjunto de quadriláteros, aquele que possui lados perpendiculares e com a mesma medida. 

Grandezas e medidas: Converter uma medida de comprimento, expressando decímetros e 

centímetros, para milímetros. 

 

 



60 
 

 Anos Finais – Matemática: 

Nível 0 - Desempenho menor que 200: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes do 9º ano com desempenho menor que 200 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 

Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: Números e operações; álgebra e funções: Reconhecer o maior 

ou o menor número em uma coleção de números racionais, representados na forma decimal. 

Tratamento de informações: Interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de colunas. 

Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Números e operações; 

álgebra e funções: Reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura 

e suas partes hachuradas. Associar um número racional que representa uma quantia 

monetária, escrito por extenso, à sua representação decimal. Determinar uma fração 

irredutível, equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por três. Tratamento de 

informações: Interpretar dados apresentados em um gráfico de linha simples. Associar dados 

apresentados em gráfico de colunas a uma tabela. 

Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança de direção na movimentação de 

pessoas/objetos; Reconhecer a planificação de um sólido simples, dado através de um desenho 

em perspectiva. Localizar um objeto em representação gráfica do tipo planta baixa, utilizando 

dois critérios: estar mais longe de um referencial e mais perto de outro. Números e operações; 

álgebra e funções: Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração dada, a partir 

da simplificação por sete; Determinar a soma, a diferença, o produto ou o quociente de 

números inteiros em situações-problema. Localizar o valor que representa um número inteiro 

positivo associado a um ponto indicado em uma reta numérica. Resolver problemas 

envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representadas por números inteiros. 

Tratamento de informações: Associar dados apresentados em tabela a gráfico de setores. 

Analisar dados dispostos em uma tabela simples. Analisar dados apresentados em um gráfico 

de linha com mais de uma grandeza representada. 

Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Localizar 

um ponto em um plano cartesiano, com o apoio de malha quadriculada, a partir de suas 
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coordenadas. Reconhecer as coordenadas de um ponto dado em um plano cartesiano, com o 

apoio de malha quadriculada. Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial 

diferente do seu. Grandezas e medidas: Converter unidades de medidas de comprimento, de 

metros para centímetros, na resolução de situação-problema. Reconhecer que a medida do 

perímetro de um retângulo, em uma malha quadriculada, dobra ou se reduz à metade quando 

os lados dobram ou são reduzidos à metade. Números e operações; álgebra e funções: 

Determinar a soma de números racionais em contextos de sistema monetário. Determinar o 

valor numérico de uma expressão algébrica de 1º grau envolvendo números naturais, em 

situação-problema. Localizar números inteiros negativos na reta numérica. Localizar números 

racionais em sua representação decimal. Tratamento de informações: Analisar dados dispostos 

em uma tabela de dupla entrada. 

Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer que o ângulo não se altera em figuras obtidas por ampliação/redução. Localizar 

dois ou mais pontos em um sistema de coordenadas. Grandezas e medidas: Determinar o 

perímetro de uma região retangular, com o apoio de figura, na resolução de uma situação-

problema. Determinar o volume através da contagem de blocos. Números e operações; 

álgebra e funções: Associar uma fração com denominador dez à sua representação decimal. 

Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, por meio de equações do 1º grau 

ou sistemas lineares. Determinar, em situação-problema, a adição e multiplicação entre 

números racionais, envolvendo divisão por números inteiros. Determinar a porcentagem 

envolvendo números inteiros. Resolver problema envolvendo grandezas diretamente 

proporcionais, representadas por números racionais na forma decimal. 

Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer a medida do ângulo determinado entre dois deslocamentos, descritos por meio de 

orientações dadas por pontos cardeais. Reconhecer as coordenadas de pontos representados no 

primeiro quadrante de um plano cartesiano. Reconhecer a relação entre as medidas de raio e 

diâmetro de uma circunferência, com o apoio de figura. Reconhecer a corda de uma 

circunferência, as faces opostas de um cubo, a partir de uma de suas planificações. Comparar 

as medidas dos lados de um triângulo a partir das medidas de seus respectivos ângulos 

opostos. Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da medida da 

hipotenusa, dadas as medidas dos catetos. Grandezas e medidas: Converter unidades de 

medida de massa, de quilograma para grama, na resolução de situação-problema. Resolver 
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problema fazendo uso de semelhança de triângulos. Números e operações; álgebra e funções: 

Reconhecer frações equivalentes. Associar um número racional, escrito por extenso, à sua 

representação decimal, e vice-versa. Estimar o valor da raiz quadrada de um número inteiro 

aproximando-o de um número racional em sua representação decimal. Resolver problema 

envolvendo grandezas diretamente proporcionais, com constante de proporcionalidade não 

inteira. Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica que contenha parênteses, 

envolvendo números naturais. Determinar um valor monetário obtido por meio de um 

desconto ou um acréscimo percentual. Determinar o valor de uma expressão numérica, com 

números irracionais, fazendo uso de uma aproximação racional fornecida. Tratamento de 

informações: Resolver problemas que requerem a comparação de dois gráficos de colunas. 

Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer ângulos agudos, retos ou obtusos de acordo com sua medida em graus. 

Reconhecer as coordenadas de pontos representados num plano cartesiano localizados em 

quadrantes diferentes do primeiro. Determinar a posição final de um objeto, após a realização 

de rotações em torno de um ponto, de diferentes ângulos, em sentido horário e anti-horário. 

Resolver problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei Angular de Tales sobre a 

soma dos ângulos internos de um triângulo. Resolver problemas envolvendo as propriedades 

de ângulos internos e externos de triângulos e quadriláteros, com ou sem justaposição ou 

sobreposição de figuras. Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da 

medida de um dos catetos, dadas as medidas da hipotenusa e de um de seus catetos. 

Grandezas e medidas: Determinar o perímetro de uma região retangular, obtida pela 

justaposição de dois retângulos, descritos sem o apoio de figuras. Determinar a área de um 

retângulo em situações-problema. Determinar a área de regiões poligonais desenhadas em 

malhas quadriculadas. Determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo, 

sem o apoio de figura. Converter unidades de medida de volume, de m³ para litro, em 

situações-problema. Reconhecer a relação entre as áreas de figuras semelhantes. Números e 

operações; álgebra e funções: Determinar o quociente entre números racionais, representados 

na forma decimal ou fracionária, em situações-problema. Determinar a soma de números 

racionais dados na forma fracionária e com denominadores diferentes. Determinar o valor 

numérico de uma expressão algébrica de 2º grau, com coeficientes naturais, envolvendo 

números inteiros. Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição, 

subtração, multiplicação e/ou potenciação entre números inteiros. Determinar o valor de uma 

expressão numérica com números inteiros positivos e negativos. Determinar o valor de uma 
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expressão numérica com números racionais. Comparar números racionais com diferentes 

números de casas decimais, usando arredondamento. Localizar na reta numérica um número 

racional, representado na forma de uma fração imprópria. Associar uma fração à sua 

representação na forma decimal. Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, 

por meio de inequações do 1º grau. Associar a representação gráfica de duas retas no plano 

cartesiano a um sistema de duas equações lineares e vice-versa. Resolver problemas 

envolvendo equação do 2º grau. Tratamento de informações: Determinar a média aritmética 

de um conjunto de valores. Estimar quantidades em gráficos de setores. Analisar dados 

dispostos em uma tabela de três ou mais entradas. Interpretar dados fornecidos em gráficos 

envolvendo regiões do plano cartesiano. Interpretar gráficos de linhas com duas sequências de 

valores. 

Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Resolver 

problemas utilizando as propriedades das cevianas (altura, mediana e bissetriz) de um 

triângulo isósceles, com o apoio de figura. Grandezas e medidas: Converter unidades de 

medida de capacidade, de mililitro para litro, em situações-problema. Reconhecer que a área 

de um retângulo quadruplica quando seus lados dobram. Determinar a área de figuras simples 

(triângulo, paralelogramo, trapézio), inclusive utilizando composição/decomposição. 

Números e operações; álgebra e funções: Determinar o valor numérico de uma expressão 

algébrica do 1° grau, com coeficientes racionais, representados na forma decimal. Determinar 

o valor de uma expressão numérica envolvendo adição, subtração e potenciação entre 

números racionais, representados na forma decimal. Resolver problemas envolvendo 

grandezas inversamente proporcionais. 

Nível 9 - Desempenho maior ou igual a 400: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: Resolver problemas 

utilizando a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Números e operações; 

álgebra e funções: Reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade existente 

em uma sequência de números ou de figuras geométricas. 

 Ensino Médio – Matemática:  

Nível 0 - Desempenho menor que 225: O Saeb não utilizou itens que avaliam as 

habilidades deste nível. Os estudantes da 3ª série com desempenho menor que 225 requerem 

atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam 

apresentar nessa etapa escolar. 
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Nível 1 - Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250: Os estudantes 

provavelmente são capazes de: Tratamento de informações: Associar uma tabela de até duas 

entradas a informações apresentadas textualmente ou em um gráfico de barras ou de linhas. 

Nível 2 - Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano localizados no 

primeiro quadrante. Números e operações; álgebra e funções: Reconhecer os zeros de uma 

função dada graficamente. Determinar o valor de uma função afim, dada sua lei de formação. 

Determinar resultado utilizando o conceito de progressão aritmética. Tratamento de 

informações: Associar um gráfico de setores a dados percentuais apresentados textualmente 

ou em uma tabela. 

Nível 3 - Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Números e operações; 

álgebra e funções: Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática representada 

graficamente. Reconhecer, em um gráfico, o intervalo no qual a função assume valor máximo. 

Determinar, por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação 

com dados fornecidos textualmente. Determinar o quarto valor em uma relação de 

proporcionalidade direta a partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano. 

Determinar um valor reajustado de uma quantia a partir de seu valor inicial e do percentual de 

reajuste. Resolver problemas utilizando operações fundamentais com números naturais. 

Nível 4 - Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Grandezas e medidas: 

Resolver problemas envolvendo área de uma região composta por retângulos a partir de 

medidas fornecidas em texto e figura. Números e operações; álgebra e funções: Reconhecer o 

gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto. Determinar a lei de formação de 

uma função linear a partir de dados fornecidos em uma tabela. Determinar a solução de um 

sistema de duas equações lineares. Determinar um termo de progressão aritmética, dada sua 

forma geral. Determinar a probabilidade da ocorrência de um evento simples. Resolver 

problemas utilizando proporcionalidade direta ou inversa, cujos valores devem ser obtidos a 

partir de operações simples. Resolver problemas de contagem usando princípio multiplicativo. 

Nível 5 - Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Grandezas e medidas: 

Determinar medidas de segmentos por meio da semelhança entre dois polígonos. Números e 

operações; álgebra e funções: Determinar o valor de variável dependente ou independente de 
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uma função exponencial dada. Determinar o percentual que representa um valor em relação a 

outro. Determinar o valor de uma expressão algébrica. Determinar a solução de um sistema de 

três equações sendo uma com uma incógnita, outra com duas e a terceira com três incógnitas. 

Resolver problema envolvendo divisão proporcional do lucro em relação a dois investimentos 

iniciais diferentes. Resolver problema envolvendo operações, além das fundamentais, com 

números naturais. Resolver problema envolvendo a relação linear entre duas variáveis para a 

determinação de uma delas. Resolver problema envolvendo probabilidade de união de 

eventos. Avaliar o comportamento de uma função representada graficamente, quanto ao seu 

crescimento. 

Nível 6 - Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano e localizados em 

quadrantes diferentes do primeiro. Associar um sólido geométrico simples a uma planificação 

usual dada. Resolver problemas envolvendo Teorema de Pitágoras, para calcular a medida da 

hipotenusa de um triângulo pitagórico, a partir de informações apresentadas textualmente e 

em uma figura. Grandezas e medidas: Determinar a razão de semelhança entre as imagens de 

um mesmo objeto em escalas diferentes. Determinar o volume de um paralelepípedo 

retângulo, dada sua representação espacial. Números e operações; álgebra e funções: 

Determinar os zeros de uma função quadrática, a partir de sua expressão algébrica. Resolver 

problemas de porcentagem envolvendo números racionais não inteiros. 

Nível 7 - Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Determinar a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, por meio de razões 

trigonométricas, fornecendo ou não as fórmulas. Determinar, com o uso do teorema de 

Pitágoras, a medida de um dos catetos de um triângulo retângulo não pitagórico. Grandezas e 

medidas: Determinar a área de um polígono não convexo composto por retângulos e 

triângulos, a partir de informações fornecidas na figura. Resolver problemas por meio de 

semelhança de triângulos sem apoio de figura. Resolver problemas envolvendo perímetros de 

triângulos equiláteros que compõem uma figura. Números e operações; álgebra e funções: 

Reconhecer gráfico de função a partir de informações sobre sua variação descritas em um 

texto. Reconhecer os zeros de uma função quadrática em sua forma fatorada. Reconhecer 

gráfico de função afim a partir de sua representação algébrica. Reconhecer a equação de uma 

reta a partir de dois de seus pontos. Reconhecer as raízes de um polinômio apresentado na sua 

forma fatorada. Determinar os pontos de máximo ou de mínimo a partir do gráfico de uma 
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função. Determinar o valor de uma expressão algébrica envolvendo módulo. Determinar o 

ponto de interseção de duas retas. Determinar a expressão algébrica que relaciona duas 

variáveis com valores dados em tabela ou gráfico. Determinar a maior raiz de um polinômio 

de 2º grau. Resolver problemas para obter valor de variável dependente ou independente de 

uma função exponencial dada. Resolver problemas que envolvam uma equação de 1º grau que 

requeira manipulação algébrica. Resolver problemas envolvendo um sistema linear, dadas 

duas equações a duas incógnitas. Resolver problemas usando permutação. Resolver 

problemas utilizando probabilidade, envolvendo eventos independentes. 

Nível 8 - Desempenho maior ou igual a 400 e menor que 425: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer a proporcionalidade dos elementos lineares de figuras semelhantes. Determinar 

uma das medidas de uma figura tridimensional, utilizando o Teorema de Pitágoras. 

Determinar a equação de uma circunferência, dados o centro e o raio. Determinar a 

quantidade de faces, vértices e arestas de um poliedro por meio da relação de Euler. Resolver 

problema envolvendo razões trigonométricas no triângulo retângulo, com apoio de figura. 

Associar um prisma a uma planificação usual dada. Grandezas e medidas: Determinar a área 

da superfície de uma pirâmide regular. Determinar o volume de um paralelepípedo, dadas 

suas dimensões em unidades diferentes. Determinar o volume de cilindros. Números e 

operações; álgebra e funções: Reconhecer o gráfico de uma função trigonométrica da forma 

y=sen(x). Reconhecer um sistema de equações associado a uma matriz. Determinar a 

expressão algébrica associada a um dos trechos do gráfico de uma função definida por partes. 

Determinar o valor máximo de uma função quadrática a partir de sua expressão algébrica e 

das expressões que determinam as coordenadas do vértice. Determinar a distância entre dois 

pontos no plano cartesiano. Resolver problema usando arranjo. Resolver problema 

envolvendo a resolução de uma equação do 2º grau sendo dados seus coeficientes. Interpretar 

o significado dos coeficientes da equação de uma reta, a partir de sua forma reduzida. 

Nível 9 - Desempenho maior ou igual a 425 e menor que 450: Além das habilidades 

anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Espaço e forma: 

Reconhecer a equação que representa uma circunferência, dentre diversas equações dadas. 

Determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação geral. Resolver 

problemas envolvendo relações métricas em um triângulo retângulo que é parte de uma figura 

plana dada. Grandezas e medidas: Determinar o volume de pirâmides regulares. Resolver 

problema envolvendo áreas de círculos e polígonos. Resolver problema envolvendo 

semelhança de triângulos com apoio de figura na qual os dois triângulos apresentam ângulos 
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opostos pelos vértices. Resolver problema envolvendo cálculo de volume de cilindro. 

Números e operações; álgebra e funções: Reconhecer o gráfico de uma função exponencial do 

tipo f(x)=10x+1. Reconhecer o gráfico de uma função logarítmica dada a expressão algébrica 

da sua função inversa e seu gráfico. Determinar a expressão algébrica correspondente a uma 

função exponencial, a partir de dados fornecidos em texto ou gráfico. Determinar a inversa de 

uma função exponencial dada, representativa de uma situação do cotidiano. Determinar 

inclinação ou coeficiente angular de retas a partir de suas equações. Determinar um polinômio 

na forma fatorada, dadas as suas raízes. 

Nível 10 - Desempenho maior ou igual a 450: Além das habilidades anteriormente 

citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Números e operações; álgebra e 

funções: Determinar a solução de um sistema de três equações lineares, a três incógnitas, 

apresentado na forma matricial escalonada. 

Explicado os níveis de desempenho dos respectivos anos – anos iniciais, anos finais e 

ensino médio – pautados nas matérias de Língua Portuguesa e Matemática, fica claro o que o 

Indicador Saeb representa e sua grande importância para o contexto educacional que as 

escolas, alunos e professores estão inseridos. 

 O Saeb serve para que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a 

qualidade educacional dada aos alunos. Além disso, oferece auxílio para a elaboração, 

monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com embasamento em evidências. 

Onde temos como exemplo as escolas públicas de ensino básico do município de Taquaruçu 

do Sul - RS. 

Para tanto, buscou-se por meio da pesquisa realizada, informações e dados que o Saeb 

pôde oferecer, podendo dar maior rentabilidade ao estudo, tornando-o mais expressivo 

academicamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia auxilia a refletir e investigar com um novo olhar sobre o mundo ou 

sobre a pesquisa desenvolvida. Segundo Vergara (2007, p. 47) “a pesquisa metodológica é o 

estudo que se refere a instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, 

portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado 

fim”. 

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma abrangente: 

 

(...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 

“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 

articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer 

outro tipo específico de resposta às indagações específicas. 

 

A metodologia dá importância pela legitimidade do caminho selecionado para se 

chegar ao fim proposto pela pesquisa, sugerindo a opção teórica feita pelo pesquisador para 

abordar o objeto de estudo.  

Para Silva e Menezes (2001, p. 09): “A metodologia tem como função mostrar a você 

como andar no “Caminho das pedras” da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar um novo olhar 

sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo”. 

Assim, a metodologia serviu de caminho para a realização da pesquisa em relação ao 

Indicador Saeb, analisando a educação básica das escolas públicas do município de Taquaruçu 

do Sul - RS, servindo de base para outros municípios que procuram obter educação pública 

em destaque e eficiente. 

 

3.1 Método de pesquisa 

 

 Segundo Severino (2007, p. 117), “A ciência se constitui aplicando técnicas, seguindo 

um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos”. Já a pesquisa é: “Uma atividade 

humana, honesta, cujo propósito é descobrir respostas para as indagações ou questões 

significativas que são propostas (TRUJILLO FERRARI, 1982, p. 167)”. 

Dessa forma, para ser realizada uma pesquisa é essencial que o pesquisador tenha uma 

maneira de chegar ao conhecimento, um método, para fazer-se ciência. A seguir estão citados 

e elucidados os métodos que foram utilizados no desenvolvimento do estudo relacionado à 
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análise da educação básica das escolas públicas de Taquaruçu do Sul – RS e a evolução de 

seus índices educacionais enfatizando o Indicador Saeb. 

 

3.1.1 Fontes de pesquisa 

 

 As fontes ou também chamadas de dados de pesquisa se classificam em primárias e 

secundárias. Os seus traços são bem distintos, a seguir estão explanadas as características de 

cada uma delas: 

 Fontes Primárias: São constituídas por obras ou textos originais, sendo muitas vezes 

o primeiro registro de alguma informação. Constitui-se de exemplos como: documentos 

fotográficos, desenhos, pinturas, músicas, esculturas, livros, periódicos, relatórios técnicos, 

teses, dissertações, TCCs, normas técnicas, etc.  

Esta pesquisa utilizou-se de livros, periódicos, internet, etc. Estas fontes foram de 

suma importância para a compreensão e a análise do desenvolvimento educacional público 

das escolas de educação básica do município de Taquaruçu do Sul – RS. 

 Fontes Secundárias: Para Campos e Campelo (1988, p. 16), “as fontes secundárias 

têm a função de facilitar o uso do conhecimento disperso nas primárias. [...] Apresentam a 

informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido”.  

São exemplos desse tipo de fonte: bases de dados, centros de pesquisa, e laboratórios, 

filmes e vídeos, fontes históricas, Internet, arquivos e coleções científicas, tabelas. A maioria 

dos exemplos explanados serviu de base para a pesquisa em relação à educação básica 

Municipal e a sua evolução com o passar do tempo. 

 

3.1.2 Quanto à abordagem 

 

 Em relação à abordagem a pesquisa classificou-se como qualitativa e quantitativa. A 

seguir estão discorridos seus devidos significados: 

 Pesquisa Qualitativa: A pesquisa qualitativa não é mensurável e seus dados não 

podem ser quantificados, esse tipo de pesquisa também estimula o pensamento, pois é 

retratada por meio de relatórios oriundos principalmente de conversas informais onde os fatos 

são comentados livremente.  

As informações coletadas são estudadas e analisadas pelo pesquisador que chegará a 

uma determinada conclusão. A pesquisa qualitativa tem o objetivo de dar qualidade ao estudo 
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feito, tornando-o mais importante e expandindo o conhecimento em relação ao que está sendo 

analisado. 

De acordo com Webb (2005, p. 129): 

 

A pesquisa qualitativa é utilizada otimamente para aumentar o entendimento, 

expandir o conhecimento, esclarecer a utilização, gerar hipóteses, identificar uma 

gama de comportamentos, explorar/ explicar motivações e atitudes, destacar grupos 

comportamentais distintos e prover insumos para futuras pesquisas. A pesquisa 

qualitativa também pode ser usada para estudos exploratórios básicos, 

desenvolvimento de novo produto, desenvolvimento de criação, estudos 

diagnósticos e projetos táticos de pesquisa. 

 

Conforme Chizzotti (2001, p. 78): “A pesquisa qualitativa é uma designação que 

abriga correntes de pesquisas muito diferentes. Em síntese, essas correntes se fundamentam 

em alguns pressupostos contrários ao modelo experimental e adotam métodos e técnicas de 

pesquisa diferentes dos estudos experimentais”. Desta forma almejou-se dar qualidade à 

pesquisa realizada, buscando concretividade dos dados, informações e observações 

alcançadas, esclarecendo o exemplo de educação básica pública que o Município dá a sua 

região, estado e país. 

 Pesquisa Quantitativa: A pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas para 

quantificar opiniões e informações em conformidade com o estudo determinado. Nesta 

ferramenta existe a precisão e controle integrando os métodos de quantificação e qualificação, 

especificando os passos da pesquisa, por outro lado existe a falta de detalhes do processo e da 

observação sobre distintos aspectos e enfoques. 

A pesquisa quantitativa corresponde a tudo aquilo que pode ser mensurado e 

quantificado, sendo representada em números as informações, para logo após se fazer a 

análise dos dados e se chegar a uma conclusão. 

Segundo Diehl (2004, p. 51): 

 

Pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto 

no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas, desde os mais 

simples, como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc., com o objetivo de garantir 

resultados e evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem 

de segurança maior quanto às informações. 

 

Dessa forma, na pesquisa quantitativa são utilizados como exemplo os questionários 

com objetivos precisos, permitindo ao pesquisador que identifique facilmente os elementos 
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estabelecidos pelo objeto de estudo, onde as informações obtidas são mensuráveis e voltadas 

para o resultado.  

Os dados quantitativos foram muito importantes na pesquisa realizada, pois eles 

mostraram dados numéricos capazes de serem interpretados e transformados em informações 

importantes para o entendimento do tema em questão. 

 

3.1.3 Quanto a sua natureza 

 

 Este estudo tornou-se uma pesquisa aplicada quanto a sua natureza, pois esteve 

comprometida na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

Respondendo ainda a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou instituições”. 

(THIOLLENT, 2009, p. 36). Além de abranger verdades e interesses locais, com o objetivo de 

originar conhecimento e análise de dados, buscou-se ainda a solução para os problemas 

específicos. 

 

3.1.4 Quanto aos seus objetivos 

 

 Pode-se dizer quanto aos seus objetivos que esta pesquisa se tornou exploratória, 

descritiva e explicativa. Abaixo estão esclarecidos seus significados: 

 Pesquisa Exploratória: A pesquisa exploratória é realizada sobre o problema da 

pesquisa que normalmente são temas com pouco ou nenhum estudo anterior. Tem como seu 

objetivo procurar padrões, ideias ou hipóteses, realizando descobertas. 

Severino (2007, p. 123) cita que “A pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando 

as condições de manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa 

explicativa”. Existindo assim a exploração de dados sobre a educação básica pública de 

Taquaruçu do Sul - RS, alcançando descobertas com o objetivo de servir de base para a 

elevação educacional de cidades vizinhas e as que obtêm interesse pelo estudo a ser 

concretizado. 

 Pesquisa Descritiva: A pesquisa descritiva é realizada pela descrição de 

características e padronização de coleta de dados, relacionando as variáveis. Além disso, a 

pesquisa descritiva apenas descreve os fenômenos, limitando-se a não explicação dos 

mesmos. Isso tudo em relação ao tema estudado, que apenas será exposto de forma a ser 

compreendido como o mesmo ocorre sem fazer qualquer tipo de interferência ao fenômeno.  
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Esse tipo de pesquisa pode aparecer sob diversos tipos de pesquisas, objetivando 

reunir e analisar os dados. Usando a metodologia de levantamento de dados quantitativos 

como, por exemplo, para o estudo em questão; estudo de caso e pesquisas de opinião. 

Além disso, a Pesquisa Descritiva: 

 

Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento. (GIL, 1991, p. 47) 

 

 A pesquisa descritiva pode se empregar de diferentes modalidades de fontes, sendo 

feita a partir de documentos, levantamentos e abordagens de campo. Como exemplo: 

questionário, levantamento de dados e análise de documentos. 

 Pesquisa Explicativa: Severino (2007, p. 123) expõe que “A pesquisa explicativa é 

aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas causas, 

seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através da interpretação 

possibilitada pelos métodos qualitativos”. 

A pesquisa explicativa busca compreender as causas e efeitos de determinado 

fenômeno. Seu objetivo vai além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, 

indo em busca da identificação de suas causas. 

Dessa forma, a pesquisa explicativa foi usada no estudo e oferece a explicação do 

destaque educacional que o Taquaruçu do Sul – RS vem obtendo através de suas escolas 

básicas públicas. 

 

3.1.5 Quanto aos procedimentos 

 

 Em relação aos procedimentos, esta pesquisa relacionada à análise do 

desenvolvimento educacional das escolas de educação básica de Taquaruçu do Sul – RS, se 

torna uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Abaixo estão especificados os seus 

significados: 

 Estudo de caso: O estudo de caso é formado por um método de pesquisa ampla sobre 

um determinado assunto, permitindo assim, aprofundar o conhecimento sobre o fato, oferecer 

contribuições para novas investigações sobre o mesmo tema. Caracterizando-se ainda como 

um estudo aprofundado, detalhado e amplo do tema em questão, permitindo maior 
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conhecimento sobre o mesmo. Entendendo melhor o conceito de estudo de caso o autor Yin 

nos oferece uma citação capaz de traduzir claramente seu devido significado: 

 
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (YIN, 2001, p. 33).  

 

O estudo de caso costuma responder as perguntas “como” e “por que”. Isso serviu para 

que seja modelo referencial para outros municípios vizinhos ou a quem interessar, a se 

aprofundar no assunto e ajudar a aumentar os índices de educação básica pública de suas 

escolas. Acredita-se que o estudo de caso realizado contribui expressivamente para que os 

interessados tenham base aprofundada do assunto, tirando de exemplo o conteúdo explanado 

para pôr em prática ações assertivas na evolução da educação básica de suas escolas. 

Foi estudado o histórico da educação local, leis de orientação educacional do 

município, e posicionamento de pessoas importantes dentro da educação básica pública 

municipal como o prefeito, secretário da educação, diretores das escolas municipal e estadual 

e alguns alunos destaque. Isso tudo por um método de pesquisa ampla sobre o tema em 

questão. 

 Além disso, foram estudados os dados e informações obtidas através de sites, da 

Prefeitura Municipal, das Escolas Municipal e Estadual, entre outras plataformas e auxílio 

bibliográfico, objetivando relatar como os fatos relacionados à pesquisa sucederam, 

descrevendo as situações, proporcionando assim maior conhecimento acerca do tema 

estudado, comprovar e analisar os efeitos presentes no caso. Contribui-se desta forma para 

novas investigações sobre o tema em questão e o entendimento sobre como a educação 

progride em tão alto grau e o porquê as escolas básicas públicas do município se importam 

tanto com esse tema.  

 Pesquisa bibliográfica: Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), na pesquisa 

bibliográfica, “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. É desenvolvida através de materiais já 

elaborados e publicados em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, jornais, 

revistas, monografias, teses, etc. Mas principalmente é desenvolvida por meio de livros e 

artigos científicos, é necessário ressaltar sua importância para o levantamento de informações 

básicas ligadas ao tema em questão.  

Para Boccato (2006, p. 266) “A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um 

problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 
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várias contribuições científicas”. Constituindo assim no agrupamento de informações e dados 

que servem de base para a construção da investigação proposta a partir do tema exposto. 

Além disso: 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, etc. utiliza-se dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. (JOAQUIM ANTÔNIO SEVERINO, 2007, 

p. 122). 

 

Pode-se dizer que todo trabalho científico e/ou toda pesquisa, necessita ter base na 

pesquisa bibliográfica, pois gera uma grande contribuição através de materiais já existentes 

sobre um determinado tema que possa ser estudado. A pesquisa bibliográfica foi usada no 

estudo em relação ao destaque da Avaliação da Educação Básica do município de Taquaruçu 

do Sul – RS e também do comportamento dos indicadores educacionais Saeb dos últimos 

quatro (04) anos para que haja a compreensão do desenvolvimento educacional público do 

Município. 

 

3.1.6 Observação direta extensiva 

 

 A observação direta extensiva é realizada como exemplo o questionário, onde esse 

instrumento permite coletar dados através de uma série de perguntas respondidas, isso exige 

um pré-teste antes de ser aplicado de fato. 

 Questionário: O questionário é um conjunto de perguntas feitas como forma de 

instrumento para a obtenção de dados e informações necessárias e importantes com algum 

objetivo em concreto. Permite o anonimato das respostas, são fáceis de ministrar e não sujeita 

os pesquisados à influência do pesquisador.  

Marconi & Lakatos (1996, p. 88) definem o questionário como uma ferramenta de 

coleta de dados onde existe uma “[...] série ordenada de perguntas, respondidas por escrito 

sem a presença do pesquisador”. 

É bastante interessante aplicar um questionário para esclarecer dúvidas a respeito do 

que a população pensa sobre determinado tema, assim o pesquisador têm respostas 

verdadeiras que são coletadas e analisadas, logo depois disso, encontram-se determinados 

resultados como objetivo principal desta ferramenta.  
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Consequentemente, pretendeu-se aplicar questionário físico para o prefeito, secretário 

(a) da educação, diretores (as) das escolas municipais e estadual e 04 alunos destaque de 

Taquaruçu do Sul – RS dos últimos 04 anos. O mesmo foi enviado para o comitê de ética e 

após a sua aprovação foi aplicado, servindo de complemento à pesquisa realizada, dando 

maior consistência ao estudo. As perguntas do questionário são de múltipla escolha contendo 

também algumas perguntas abertas que possibilitaram aos questionados darem seu 

depoimento em relação à evolução da educação básica no município de Taquaruçu do Sul – 

RS.  

A análise das perguntas com alternativas do questionário aplicado foram tabuladas em 

gráficos, sendo os mesmos explicados no Trabalho de Conclusão de Curso. Já as perguntas 

descritivas estão expostas no corpo do trabalho e comparadas para a análise do seu nível de 

congruência. Usou-se do Excel e Google Docs para colaboração da compilação dos dados 

alcançados. Juntando todas as respostas obtidas, pôde-se ter um conceito melhor em relação à 

evolução da educação básica pública do município de Taquaruçu do Sul – RS. 

 

3.2 Método de trabalho 

 

 O método é a explicação exata de todo o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, é o 

modo de organização do trabalho, explicando o tipo de pesquisa, os instrumentos utilizados, 

as formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, tudo o que foi utilizado no trabalho de 

pesquisa. Concretizando o seu conceito: “Pode-se definir método como caminho para se 

chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos adotados para se atingir o conhecimento” (GIL, 2008, p. 09). 

A seguir se encontram os objetivos específicos e as ferramentas que foram executadas 

para atingi-los. 

Pesquisa de dados qualitativos e quantitativos educacionais públicos das escolas 

de educação básica do município de Taquaruçu do Sul – RS: Em relação a pesquisar 

dados qualitativos e quantitativos educacionais públicos das escolas de educação básica 

municipal, buscou-se dados e informações por meio de conversas informais, observação e 

aplicação de questionário. Estas ferramentas foram muito significativas para a coleta de dados 

necessários e importantes, os quais auxiliaram no desenvolvimento e resultado da presente 

pesquisa. 

Análise do comportamento dos indicadores educacionais Saeb dos últimos quatro 

(04) anos: Para a análise do comportamento dos indicadores educacionais Saeb dos últimos 
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quatro (04) anos foram organizados e estudados os dados disponibilizados de 2017 até o 

vigente ano. Outros indicadores como o IDESE (Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico) e o Ideb também foram usados a fim de complementar a pesquisa realizada. 

Além disso, todas as informações e dados disponibilizados pelas plataformas de Educação e 

do município de Taquaruçu do Sul – RS foram expostas, analisadas e compreendidas no 

Trabalho de Conclusão de Curso concretizado.  

Compreensão do desenvolvimento educacional público das escolas de educação 

básica do Município de Taquaruçu do Sul – RS: Para a compreensão do desenvolvimento 

educacional básico público municipal estudou-se e foi analisado todo o conteúdo obtido por 

meio da pesquisa, onde foi possível através da interpretação dos dados e informações 

compreender o processo de desenvolvimento da educação local. Em relação à análise das 

respostas obtidas através do questionário aplicado; as perguntas com alternativas foram 

tabuladas em gráficos, já as perguntas descritivas foram expostas no corpo do trabalho e 

comparadas para avaliar o seu nível de congruência. O Excel e Google Docs auxiliaram na 

compilação das perguntas e respostas alcançadas. Além disso, o estudo também pode ser 

usado de base para outros municípios interessados a entender e implantar ações para a 

evolução da educação básica pública local. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados é muito importante, pois é o processo de formação de sentido ao 

estudo; algo muito além dos dados já compilados, e esta formação se dá concretizando, 

limitando e interpretando o que as pessoas disseram e o que o pesquisador viu e leu. Estes 

significados ou entendimentos constituem a constatação de um estudo. 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos 

(GIL, 1999, p. 168). 

 

 Fica entendido por meio da explicação de Gil (1999, p. 168) que a análise de dados é o 

processo de formação de sentido além dos dados em si, isso se dá por meio da interpretação 

do que as pessoas disseram e o que o pesquisador viu e leu. 

Para Soares (2002, p. 05) “não há como usar esses resultados de pesquisa como 

receitas tecnológicas acabadas. Cada escola, respeitando sua história, deve, à luz dos 

resultados da pesquisa, procurar encontrar o seu caminho para prestar um melhor serviço a 

seus alunos”.  

Objetivou-se assim, apresentar os dados obtidos por meio dos métodos adotados nesta 

pesquisa, tendo sido possível dessa forma, atingir o objetivo geral e os objetivos específicos 

estabelecidos desde o início pelo autor. Portanto, para dar maior concretude, sustentabilidade 

e consistência à presente pesquisa, no próximo tópico foram registrados, estudados e 

analisados os dados compilados encontrados por meio da metodologia adotada ao estudo em 

questão.  

Foi possível compreender e analisar as ações assertivas no crescimento e evolução da 

educação básica local. Além de tornar o presente estudo base para outras instituições 

escolares fora do município, e a adotarem o mesmo como modelo de ações educacionais 

evolutivas. Com a exploração e compreensão dos resultados apresentados na pesquisa sobre o 

“Indicador Saeb: Uma análise da Educação Básica das escolas públicas do município de 

Taquaruçu do Sul – RS”, realizado pelo meio do curso de Administração Pública da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Campus de Frederico Westphalen – RS. 
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4.1 Desenvolvimento Educacional do Município de Taquaruçu do Sul - RS 

 

 A análise dos dados relacionados ao desenvolvimento educacional do município de 

Taquaruçu do Sul - RS é de suma importância, pois a partir dela foi possível entender como a 

evolução aconteceu através do tempo, respondendo perguntas como as destacadas nesta 

pesquisa. Possibilitou ainda reconhecer as ações a serem feitas para continuar progredindo e 

trazendo soluções para outros municípios interessados no tema, o qual foi explanado e 

entendido na presente pesquisa. 

Um importante dado escolar analisado é em relação aos produtores rurais do 

Município, pois a maioria de sua população é residente do interior. A formação escolar das 

pessoas inseridas no campo é de extrema importância, sendo através de políticas públicas, 

pesquisas, redes de ensino, dentre outros fatores, que se estabelece um vínculo maior entre os 

produtores rurais e as escolas, buscando uma forma de ensino-aprendizagem condizente 

também com os valores e práticas tradicionais do campo. Podendo a educação básica oferecer 

ao aluno a oportunidade de aprimorar a qualidade de vida não apenas deles, mas de toda a sua 

família.  

Pelo que se pôde perceber através dos dados expostos, as escolas de Taquaruçu do Sul 

– RS se importam com os alunos vindos do interior, e como a educação básica pode contribuir 

com suas vidas no campo e para com a sua permanência no meio rural, evitando assim o 

êxodo rural, problemática esta que se encontra presente na região Médio e Alto Uruguai 

atualmente. Dessa forma a análise da pesquisa inicia-se com gráficos demonstrativos da 

educação básica de pessoas inseridas no meio rural da cidade, já que é de lá que o município 

tem seu maior destaque econômico. 

Segundo o IBGE - Censo Agropecuário do ano de 2017, no que se refere ao número 

de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por tipologia, sexo, escolaridade, 

conclusão do curso que frequentou, cor ou raça e classe de idade do produtor do município de 

Taquaruçu do Sul - RS, conta-se um total de 416 produtores, desses 382 são homens e apenas 

34 são mulheres – todas alfabetizadas -. Sendo este um dado de suma importância para o 

entendimento da educação básica das pessoas inseridas no campo, que são atingidas em 

grande parte no Município, tornando-se motivo de grande orgulho à educação básica 

municipal. 

O Gráfico 01 demonstrado a seguir apresenta os produtores rurais do município por 

idade: 
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GRÁFICO 01 – Produtores Rurais de Taquaruçu do Sul por idade 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, baseado pelo IBGE - Censo Agropecuário do ano de 2017 (2020). 

 

Percebe-se ainda que, a maioria dos produtores rurais de Taquaruçu do Sul está na 

faixa etária de 45 anos a 65 anos, atingindo um público mais maduro e que certamente já 

possuem filhos e netos, os quais precisam de acesso à educação e maior incentivo à vida no 

campo. O Gráfico 01 apresenta a realidade etária do público que habita o interior da cidade, 

revelando uma curva em formato de “U” invertido, atingindo seu pico em 138 produtores de 

55 anos à menos de 65 anos. 

Em relação aos produtores rurais do município de Taquaruçu do Sul dos quais sabem 

ler e escrever somam-se 410 produtores alfabetizados, concentrando-se em 06 produtores aos 

quais não obtiveram alfabetização, como podemos observar através do Gráfico 02 

demonstrado a seguir: 

 

GRÁFICO 02 – Produtores Rurais dos quais sabem ler e escrever 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, baseado pelo IBGE - Censo Agropecuário do ano de 2017 (2020). 
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O Gráfico 02 deve ser levado em consideração que cada idade tem um número x de 

produtores e destes são revelados quantos sabem ler e escrever. Das idades de menor de 25 

anos a 55 anos todos sabem ler e escrever, os outros 6 produtores não sabem ler e nem 

escrever, estes tem idades de 55 anos à mais de 75 anos, mostrando estarem em uma faixa 

etária mais elevada , perfazendo uma porcentagem de 1,44% de agricultores mais maduros os 

quais não frequentaram qualquer tipo de alfabetização.  

O Município ainda mostra por meio dos dados do IBGE - Censo Agropecuário do ano 

de 2017 que cerca de 98,56% dos produtores rurais são alfabetizados, dando créditos 

extremamente positivos à educação oferecida na cidade.  

Além disso, segundo dados do IBGE (2010) a taxa de escolarização de alunos de 6 a 

14 anos de idade é de 98,4 %, o que equivale a uma ótima porcentagem de crianças e 

adolescentes dentro do ambiente escolar no Município, representando um bom número, 

quando comparado com outros municípios do Brasil. Segundo o Plano de Educação do 

município de Taquaruçu do Sul lançado em 2015, a taxa de escolarização líquida do ensino 

médio com alunos de 15 a 17 anos era de 55,3% em 2010. 

Citado pelo SEBRAE (2016) Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – IDESE 

do município de Taquaruçu do Sul, o mesmo é de 0,79, em relação à educação é de 0,74, 

obtendo uma caracterização geral de desenvolvimento econômico Médio, ocupando a 97ª 

posição no estado. Segundo este mesmo dado, o IDESE teve aumento de 2007 para 2016 em 

todos os sentidos; educação 15%, renda 17%, saúde 01%. A taxa de analfabetismo de 1991 – 

2010 diminuiu de 13,4% para 8,2%.  

A seguir está representada por meio de gráfico a taxa de desempenho escolar do 

ensino fundamental das escolas básicas públicas do município de Taquaruçu do Sul segundo o 

SEBRAE em 2018: 
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GRÁFICO 03 - Taxa de desempenho escolar - Ensino Fundamental – 2018 

 

FONTE: SEBRAE 2018. Adaptado pelo autor (2020). 

 

Conforme o Gráfico 03, pôde-se identificar que a grande maioria dos estudantes do 

ensino fundamental obtiveram aprovação, alcançando os 92%, o que é muito satisfatório para 

as escolas e para o município, além de mostrar o interesse, esforço e estudo por parte dos 

professores e dirigentes, e principalmente dos educandos que aprofundam assim o seu 

conhecimento.  

Por outro lado, ainda é necessário trabalhar e solucionar a questão do total de 07% dos 

alunos que acabam reprovando e 01% que acabam saindo da escola sem retornar ao ensino 

básico. Sendo necessário o maior acompanhamento da frequência e o engajamento dos 

alunos, permitindo que sejam identificados os alunos que estão dentro dessa porcentagem e 

sendo possível tomar as medidas corretas a tempo, diminuindo a reprovação e a evasão 

escolar.  

No Gráfico 04, a seguir, está representada a taxa de desempenho escolar do ensino 

médio das escolas básicas públicas do município de Taquaruçu do Sul – RS, segundo o 

SEBRAE no ano de 2018: 
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GRÁFICO 04 - Taxa de desempenho escolar - Ensino Médio - 2018 

 

FONTE: SEBRAE 2018. Adaptado pelo autor (2020). 

 

 É possível analisar conforme o Gráfico 04 que a taxa de desempenho escolar no ensino 

médio muda ligeiramente os índices do gráfico municipal, onde a aprovação dos alunos 

aparece com 88,9%, o restante é reprovado ou ocorre a evasão, ou seja, os alunos deixam de 

efetivar a matrícula no ano letivo seguinte. 

 A evasão escolar no ensino médio tem um considerável aumento em relação aos 

alunos do ensino fundamental. Concluindo assim que a porcentagem de 5,5% dos alunos que 

abandonam a vida escolar já estão inseridos no contexto social, empregados ou à procura de 

emprego, necessitando se sustentar, pois devido sua idade a demanda por trabalho aumenta. 

Justificando que boa parte dos estudantes são de classe social baixa e média, forçando alguns, 

dessa forma, a abandonarem a vida escolar para irem em busca de um salário. Alguns alunos, 

por esse motivo, acabam reprovando pelas faltas e/ou pouca atenção nas aulas pelo fato de 

que seus serviços demandam horário extensivo, força física e outros aspectos os quais causam 

cansaço físico e/ou cansaço mental.  

 Questões como a supracitada forçam o corpo docente a pôr em prática ideias mais 

chamativas, interessantes e que motivem seus alunos a participarem mais das aulas, 

originando também a maior presença e aprovação dos mesmos. 

 A comunidade escolar pode promover acompanhamento com alunos e familiares, 

incentivando e reconhecendo a dedicação dos educandos, acompanhando a frequência dos 

estudantes e elaborando aulas mais atrativas, podendo ações simples como essas ser 

fundamental para a permanência dos alunos dentro da escola, aumentando assim a 

porcentagem de aprovação e continuidade dos jovens no contexto escolar. 
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 Já no Gráfico 05 é possível identificar o número de alunos matriculados inicialmente 

em 2018: 

 

GRÁFICO 05 – Número de alunos matriculados – matrícula inicial - 2018 

 

FONTE: SEBRAE (2018). 

 

 A representação gráfica de número 05 exibe o número de alunos matriculados no ano 

de 2018 pelas escolas municipais e estadual. Identificando que no ensino fundamental 144 

alunos foram matriculados na Escola Estadual de Educação Básica Jose Zanatta e os outros 

205 estudantes matricularam-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso 

Balestrin, e como apenas a escola estadual oferece o ensino médio, então está possuía em 

2018 um total de 72 alunos matriculados. 

 Segundo o portal do Ministério da Educação, o Ideb é um importante guia de política 

pública em benefício da qualidade da educação. Consiste em um instrumento para 

acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica. Este mesmo índice tem 

estabelecido como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos. Ressaltando que o Ideb 

tem escala que vai de 0 a 10 pontos. 

 A seguir está identificado por meio de gráfico o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais, passando pelos anos finais até o ensino médio entre 

2005 e 2019 das escolas de educação básica da rede pública do município de Taquaruçu do 

Sul - RS: 
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GRÁFICO 06 – Evolução do IDEB em Taquaruçu do Sul - RS 

 

Fonte: Ideb e SEBRAE. Adaptado pelo autor (2020). 

 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre 2005 e 2019 é composto pelas 

escolas municipal e estadual dando esboço à evolução desse indicador ao município de 

Taquaruçu do Sul. Percebe-se que há evolução em todos os anos da educação básica, mais 

expressivamente do ano de 2017 a 2019, reflexo da gestão pública municipal e das diretorias 

das escolas, além do comprometimento dos professores, pais e alunos. 

 Segundo o Resumo Técnico, Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, Versão Preliminar (2020, p. 10):  

 

Com o Ideb, ampliam‐se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da 

educação, difundindo e valorizando a cultura do aprendizado, uma vez que o índice 

é comparável nacionalmente e expressa em valores dois resultados muito 

importantes do processo educacional. A combinação de ambos tem o mérito de 

equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter 

maiores resultados no Saeb, o fator fluxo será prejudicado, indicando a necessidade 

de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação de alunos 

sem se preocupar com o aprendizado, o resultado das avaliações indicará igualmente 

a necessidade de melhoria do sistema, ou seja, para melhorar o Ideb, os sistemas de 

ensino devem melhorar simultaneamente as duas dimensões do indicador, fluxo 

escolar e desempenho nas avaliações. 

 

 Na última edição amostrada neste ano, o Ideb nacional dos anos iniciais do ensino 

fundamental – rede pública- alcançou a média de 5,9 quase atingindo a meta estabelecida, já a 

média estadual - Rio Grande do Sul – não conseguiu atingir a média 6, ficando então com 5,8 

pontos. Constando ainda no Resumo Técnico, Resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, Versão Preliminar (2020, p. 19) que: 
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Sem a rede privada, o Ideb do Brasil, nos Anos iniciais, é 0,2 ponto inferior ao Ideb 

total. Apesar disso, o país mantém uma trajetória consistente de melhoria, superando 

a meta proposta e atingindo um valor igual a 5,7 em 2019. Esse comportamento 

proporcionou um aumento de 2,1 pontos no Ideb da rede pública entre 2005 e 2019. 

 

Estando, dessa forma, o município de Taquaruçu do Sul muito bem representado, 

atingindo na última edição a média de 7,3 na educação básica da rede pública. Mostrando que 

a gestão municipal, a gestão das escolas, os alunos e responsáveis pelos mesmos, estão 

integrados e trabalhando em prol da educação básica de excelência e qualidade. 

 Já o Ideb nacional dos anos finais do ensino fundamental – rede pública – alcançou 

média de 4,6, ficando 0,4 pontos à baixo da meta estabelecida para o ano de 2019. Em escala 

estadual, atingiu-se 4,5 pontos onde a média estabelecida era de 5,4. Relacionado ao 

município, a média ficou em 5,8 pontos, dado importante que mostra a superioridade da 

educação básica pública dos anos finais de Taquaruçu do Sul em relação à média nacional e 

estadual. 

O ensino médio no município de Taquaruçu do Sul está representado apenas pela 

EEEB José Zanatta com média de 5,0 pontos em 2019. A média nacional do mesmo ano foi 

de 4,2 enquanto a meta era de 5,0 e a pontuação estadual ficou em 4,2 onde a meta era de 5,3. 

Com esses dados é possível perceber que o Município está com média equilibrada e de boa 

qualidade, reflexo do envolvimento de todos que fazem parte do grupo escolar. Frisando ainda 

que o Estado repassa poucos recursos para a rede escolar estadual e que os professores e 

funcionários da EEEB José Zanatta empenham-se bastante para que seus esforços e dedicação 

supram qualquer necessidade visível dentro da escola. Isso é algo que a Diretora Sr.ª Luciane 

deixou claro em suas respostas ao questionário aplicado a ela, onde o mesmo faz parte da 

análise desta pesquisa. 

 Por fim, foi possível perceber que todas as médias do município superaram as médias 

nacionais e estaduais atingidas em 2019. Deixando claro o grande empenho de todos os 

envolvidos na comunidade escolar como já citado, além da gestão municipal que fez grande 

diferença buscando incentivos às escolas e alunos.  

Espera-se que as médias do Ideb das Escolas Públicas de Educação Básica do 

município de Taquaruçu do Sul - RS continuem crescendo, não apenas para o reconhecimento 

dos envolvidos, mas sim para o aprendizado dos educandos fazerem cada vez mais a diferença 

em suas vidas e na sociedade, também pessoalmente, e academicamente, transformando 

sonhos em realidade e formando profissionais cada vez mais qualificados. 
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4.1.1 Um Parâmetro: O Indicador Saeb 

 

 O uso de indicadores na área de educação tem sido um importante instrumento de 

gestão, identificando situações que carecem de transformações, de incentivos e/ou 

aprimoramento. Sendo ainda, compostos por parâmetros quantitativos e qualitativos que 

ajudam no acompanhamento de determinada atividade, distinguindo se os objetivos estão 

sendo atingidos ou se existe necessidade de intervenção. 

Nesse contexto, segundo o site oficial do Ministério da Educação (2020), as médias de 

desempenho utilizadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados 

e o país estão sendo realizados a cada dois anos. Sendo oferecido por este Indicador subsídios 

para a elaboração, o monitoramento e o aperfeiçoamento de políticas com embasamento em 

evidências, permitindo que os diferentes níveis governamentais avaliem a qualidade da 

educação exercida no país. Ainda, por meio de testes e questionários, reflete os níveis de 

aprendizagem demonstrados pelo conjunto de alunos avaliados. Deixando claro que os níveis 

de aprendizagem são descritos e organizados de modo crescente em Escalas de Proficiência 

de Língua Portuguesa e de Matemática para cada uma das etapas aferidas.  

 A seguir encontram-se os gráficos e as explicativas relacionados às médias divulgadas 

do Indicador Saeb das escolas de Educação Básica Pública do município de Taquaruçu do Sul 

– RS, segundo o resultado final externo da última edição do Saeb, dados fornecidos através da 

plataforma digital do Inep (2020): 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin: Esta escola participou 

pela primeira vez em 2011 da edição Saeb. Desde então suas médias são consideravelmente 

boas, mantendo poucas oscilações.  

O Gráfico 07 registra a evolução do desempenho da EMEF Afonso Balestrin nas 

edições do Saeb em relação à Língua Portuguesa dos Anos Iniciais: 
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GRÁFICO 07 – EMEF Afonso Balestrin, Língua Portuguesa dos Anos Iniciais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

 Pelo que se pode perceber por meio do Gráfico 07 a média de desempenho da escola 

EMEF Afonso Balestrin nas edições Saeb registradas dos anos iniciais em Língua Portuguesa, 

evoluiu através dos anos. Atingindo em 2019 a média de 270,34, estando dessa forma 49,2 

pontos acima da média estadual que é de 221,14, e supra da média nacional que é de 215. 

 O nível de desempenho da EMEF Afonso Balestrin dos anos iniciais em Língua 

Portuguesa na edição de 2019 é de número 6. O nível 6 fica em uma boa colocação, mas ainda 

é possível melhorar este índice que vai até o nível 9. Maiores explicativas relacionadas aos 

níveis de desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

 O desempenho através dos anos é bem expressivo, principalmente dos últimos 04 anos 

que apresentam duas edições, a de 2017 e a de 2019, as médias expostas são capazes de aferir 

o grande interesse e dedicação dos professores, pais e alunos para com o aprendizado das 

crianças inseridas nos anos iniciais da educação básica pública do município de Taquaruçu do 

Sul, enfatizando também a importância e dedicação da Gestão Pública Municipal que fizeste 

parte dessa evolução educacional. 

O Gráfico 08 registra a evolução do desempenho da EMEF Afonso Balestrin nas 

edições do Saeb em relação à Língua Portuguesa dos Anos Finais: 
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GRÁFICO 08 – EMEF Afonso Balestrin, Língua Portuguesa dos Anos Finais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Visto por meio do Gráfico 08 a média de desempenho da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Afonso Balestrin nas edições do Indicador Saeb registradas dos anos finais em 

Língua Portuguesa, evoluiu consideravelmente. Atingindo em 2019 a média de 290,23 

estando dessa forma 22,35 pontos acima da média estadual que é de 267,88, e superior à 

média nacional que é de 260. 

 O nível de desempenho da EMEF Afonso Balestrin dos anos finais em Língua 

Portuguesa na edição do Indicador Saeb de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma boa 

colocação, mas ainda é possível melhorar este índice que vai até o nível 8. Maiores 

explicativas relacionadas aos níveis de desempenho encontram-se no referencial teórico dessa 

pesquisa. 

O desempenho através dos anos é expressivo, nos últimos 04 anos apresentou-se 

apenas a edição de 2019, as médias expostas são capazes de aferir o interesse e dedicação dos 

professores, pais e alunos para com o aprendizado dos educandos inseridos nos anos finais da 

educação básica pública de Taquaruçu do Sul. Destacando também a dedicação da Gestão 

Pública Municipal que faz parte dessa evolução educacional. 

O Gráfico 09 registra a evolução do desempenho da EMEF Afonso Balestrin nas 

edições do Saeb em relação à Matemática dos Anos Iniciais: 
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GRÁFICO 09 – EMEF Afonso Balestrin, Matemática dos Anos Iniciais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Analisado por meio do Gráfico 09 a média de desempenho da escola EMEF Afonso 

Balestrin nas edições Saeb registradas dos anos iniciais em Matemática, oscilou 

consideravelmente. Até o ano de 2017 a média era crescente, onde no mesmo ano atingiu 

média de 266,26. Porém, em 2019 a média diminuiu para 254,98 onde mesmo assim ficou 

com 23,35 pontos acima da média estadual que é de 231,63, e supra da média nacional que é 

de 228. 

 O nível de desempenho da EMEF Afonso Balestrin dos anos iniciais em Matemática 

na edição de 2019 é de número 6. O nível 6 fica em uma boa colocação, mas ainda é possível 

melhorar este índice que vai até o nível 10. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho em matemática através dos anos é expressivo e oscilante, 

principalmente dos últimos 04 anos que apresentam duas edições, a de 2017 e a de 2019, as 

médias expostas são capazes de aferir a dedicação dos professores, pais e alunos para com o 

aprendizado das crianças inseridas nos anos iniciais da educação básica pública do município 

de Taquaruçu do Sul. Porém é necessário estabilizar a oscilação e voltar a crescer na média de 

desempenho, enfatizando que a Gestão Pública Municipal tem grande importância nesse 

processo e que faz parte dessa evolução educacional. 

O Gráfico 10 registra a evolução do desempenho da EMEF Afonso Balestrin nas 

edições do Saeb em relação à Matemática dos Anos Finais: 
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GRÁFICO 10 – EMEF Afonso Balestrin, Matemática dos Anos Finais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Avaliado por meio do Gráfico 10 a média de desempenho da escola EMEF Afonso 

Balestrin nas edições Saeb registradas dos anos finais em Matemática, oscilou 

consideravelmente. Em 2011 sua média era de 285,34, em 2013 diminuiu obtendo média de 

262,52, depois passou duas edições sem participar. Porém, em 2019 a média aumentou para 

290 estando com 19,82 pontos acima da média estadual que é de 270,18 e sobre a média 

nacional que é de 263. 

 O nível de desempenho da EMEF Afonso Balestrin dos anos finais em Matemática na 

edição de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma colocação não tão esperada, mas ainda é 

possível melhorar este índice que vai até o nível 9. Maiores explicativas relacionadas aos 

níveis de desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho em matemática através dos anos é expressivo e oscilante, nos últimos 

04 anos apresenta-se apenas uma edição, a de 2019, onde as médias expostas são capazes de 

aferir o interesse e dedicação dos professores, pais e alunos para com o aprendizado dos 

educandos inseridos nos anos finais da educação básica pública do município de Taquaruçu 

do Sul. É necessário estabilizar a oscilação e continuar crescente na média de desempenho, 

sem deixar de enfatizar a importância da Gestão Pública Municipal que faz parte do 

desenvolvimento educacional do Município.  

Destaca-se que a Gestão Pública Municipal tem maior participação para com a EMEF 

Afonso Balestrin, pois é uma escola municipal e diretamente de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul – RS. 
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Os gráficos e as explicativas supracitados referem-se às edições do Indicador Saeb que 

foram possíveis obter resultado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin 

do município de Taquaruçu do Sul – RS.  

 Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta: Esta escola participou pela 

primeira vez em 2011 da edição Saeb. Desde então suas médias são consideravelmente boas, 

mantendo poucas oscilações.  

O Gráfico 11 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Língua Portuguesa dos Anos Iniciais: 

 

GRÁFICO 11 – EEEB José Zanatta, Língua Portuguesa dos Anos Iniciais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Analisada por meio do Gráfico 11 a média de desempenho em Língua Portuguesa da 

escola EEEB José Zanatta nas edições Saeb registradas dos anos iniciais – 2017 e 2019 -, 

diminuiu consideravelmente. No ano de 2017 a média atingiu 258,85 pontos. Porém, em 2019 

a média diminuiu para 242,21, mesmo assim ficou com 21,07 pontos acima da média estadual 

que é de 221,14 e sobre a média nacional que é de 215. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta dos anos iniciais em Língua Portuguesa 

na edição de 2019 é de número 5. O nível 5 fica em uma mediana colocação, sendo possível 

melhorar este índice que vai até o nível 9. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho em Língua Portuguesa dos anos iniciais é bem expressivo, 

apresentando duas edições, a de 2017 e a de 2019. As médias expostas são capazes de aferir o 
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interesse dos professores, pais e alunos para com o aprendizado das crianças inseridas na 

educação básica pública do município de Taquaruçu do Sul.  

É necessário estabilizar o desempenho e voltar a crescer na média avaliada, que 

também conta com a importância e dedicação da Gestão Pública Municipal que faz parte da 

evolução educacional dos educandários da cidade.  

O Gráfico 12 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Língua Portuguesa dos Anos Finais: 

 

GRÁFICO 12 – EEEB José Zanatta, Língua Portuguesa dos Anos Finais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Analisado por meio do Gráfico 12 a média de desempenho da escola EEEB José 

Zanatta nas edições Saeb registradas dos anos finais em Língua Portuguesa cresceu 

consideravelmente. No ano de 2017 a média atingiu 265,97 pontos. Já em 2019 a média saltou 

para 280,48 estando assim com 12,6 pontos acima da média estadual que é de 267,88, e 

superior à média nacional que é de 260. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta dos anos finais em Língua Portuguesa 

na edição de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma ótima colocação, sendo possível 

melhorar este índice que vai até o nível 8. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho através dos anos é expressivo, principalmente dos últimos 04 anos que 

apresentam duas edições, a de 2017 e a de 2019, as médias expostas são capazes de aferir o 

grande interesse e dedicação dos professores, pais e alunos para com o aprendizado dos 

estudantes inseridos nos anos finais da educação básica pública do município de Taquaruçu 
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do Sul. Enfatizando também a importância e dedicação da Gestão Pública Municipal que 

fizeste parte dessa evolução educacional. 

O Gráfico 13 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Língua Portuguesa do Ensino Médio: 

 

GRÁFICO 13 – EEEB José Zanatta, Língua Portuguesa do Ensino Médio 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Estudado por meio do Gráfico 13 a média de desempenho da escola EEEB José 

Zanatta nas edições Saeb registradas do ensino médio – 2017 e 2019 -, aumentou 

consideravelmente. No ano de 2017 a média atingiu 294,15 pontos. Já em 2019 a média saltou 

para 310,79 estando com 19,69 pontos acima da média estadual que é de 291,1, e sobre a 

média nacional que é de 278. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta do ensino médio em Língua Portuguesa 

na edição de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma colocação mediana, sendo ainda 

possível melhorar este índice que vai até o nível 8. Maiores explicativas relacionadas aos 

níveis de desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho da EEEB José Zanatta em Língua Portuguesa do Ensino Médio é bem 

expressivo, apresentando apenas duas edições, a de 2017 e a de 2019. As médias expostas são 

capazes de aferir o grande interesse e dedicação dos professores, pais e alunos para com o 

aprendizado dos educandos inseridos na educação básica pública do município de Taquaruçu 

do Sul. Enfatizando também a importância e dedicação da Gestão Pública Municipal que 

fizeste parte dessa evolução educacional. 
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O Gráfico 14 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Matemática dos Anos Iniciais: 

 

GRÁFICO 14 – EEEB José Zanatta, Matemática dos Anos Iniciais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020).  

 

Analisado por meio do Gráfico 14 a média de desempenho em Matemática da escola 

EEEB José Zanatta nas edições Saeb registradas dos anos iniciais – 2017 e 2019 -, diminuiu 

consideravelmente. No ano de 2017 a média atingiu 276,03 pontos. Porém, em 2019 a média 

atenuou para 255,73, mesmo assim ficou com 24,1 pontos acima da média estadual que é de 

231,63, e superior à média nacional que é de 228. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta dos anos iniciais em Matemática na 

edição de 2019 é de número 6. O nível 6 fica em uma mediana colocação, sendo possível 

melhorar este índice que vai até o nível 10. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho é significativo e oscilante, apresentando médias em duas edições, a de 

2017 e a de 2019, as médias expostas são capazes de aferir o interesse dos professores, pais e 

alunos para com o aprendizado das crianças inseridas nos anos iniciais da educação básica 

pública do município de Taquaruçu do Sul. Sendo notório que o índice teve baixa no último 

ano, ficando claro que é necessário voltar a evoluir e alcançar médias cada vez melhores. 

Enfatizando a importância que a Gestão Pública Municipal tem, fazendo parte da evolução 

educacional dos educandários da cidade. 
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O Gráfico 15 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Matemática dos Anos Finais: 

 

GRÁFICO 15 – EEEB José Zanatta, Matemática dos Anos Finais 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Analisado por meio do Gráfico 15 a média de desempenho da escola EEEB José 

Zanatta nas edições Saeb registradas dos anos finais, oscilou consideravelmente. No ano de 

2011 a média foi de 276,57 pontos e em 2017 caiu para 264,8 pontos. Porém, em 2019 a 

média atingiu 275,25, somando 5,07 pontos acima da média estadual que é de 270,18, e 

superior à média nacional que é de 263. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta dos anos finais em Matemática na 

edição de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma mediana colocação, sendo possível 

melhorar este índice que vai até o nível 9. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

O desempenho através dos anos é expressivo, principalmente dos últimos 04 anos que 

apresentam duas edições, a de 2017 e a de 2019, as médias expostas são capazes de aferir o 

grande interesse e dedicação dos professores, pais e alunos para com o aprendizado dos 

educandos inseridos nos anos finais da educação básica pública do município de Taquaruçu 

do Sul. Ressalta-se que é necessário continuar evoluindo, pois houve oscilação, enfatizando 

também a importância e dedicação da Gestão Pública Municipal que fizeste parte dessa 

evolução educacional. 
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O Gráfico 16 registra a evolução do desempenho da EEEB José Zanatta nas edições do 

Saeb em relação à Língua Portuguesa dos Anos Finais: 

 

GRÁFICO 16 – EEEB José Zanatta, Matemática do Ensino Médio 

 

FONTE: Saeb/Inep (2020). 

 

Analisado por meio do Gráfico 16 a média de desempenho da escola EEEB José 

Zanatta nas edições Saeb registradas do Ensino Médio - 2017 e 2019 -, aumentou 

consideravelmente. No ano de 2017 a média atingiu 309,49 pontos. Já em 2019 a média 

somou em 311,93, ficando com 17,91 pontos acima da média estadual que é de 294,02, e 

sobre a média nacional que é de 277. 

 O nível de desempenho da EEEB José Zanatta do ensino médio em Matemática na 

edição de 2019 é de número 4. O nível 4 fica em uma mediana colocação, sendo possível 

melhorar este índice que vai até o nível 10. Maiores explicativas relacionadas aos níveis de 

desempenho encontram-se no referencial teórico dessa pesquisa. 

Desataca-se que todo incentivo vindo da Gestão Pública Municipal é essencial para a 

EEEB José Zanatta, pois na verdade o Governo do Estado do Rio Grande do Sul é o órgão 

diretamente ligado à esta escola estadual, porém o mesmo não repassa os suprimentos totais 

necessários para o seu total funcionamento escolar. Assim, a Prefeitura Municipal de 

Taquaruçu do Sul vem fazendo sua parte para colaborar com o progresso deste educandário. 

Os gráficos e as explicativas supracitados referem-se às edições do Indicador Saeb que 

foram possíveis obter resultado da Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta do 

município de Taquaruçu do Sul – RS.  
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4.1.2 Um olhar das Lideranças Municipais sobre o Saeb 

 

Concretizando estes resultados e dando maior entendimento ao indicador Saeb, o 

questionário aplicado trouxe ótimos efeitos. Em relação à Educação Básica de Taquaruçu do 

Sul todos os respondentes avaliaram como positiva citando ainda a oferta de infraestrutura de 

qualidade e bons métodos de ensino. Atribuindo o trabalho coletivo da equipe de gestores e 

professores, além do envolvimento das famílias com a vida escolar de seus filhos. Destaca-se 

ainda a referência positiva regional que o Município tem, mantendo níveis de excelência na 

educação de qualidade. Estimulando ainda na participação e competição em eventos 

regionais, investindo em materiais didáticos, novos equipamentos, melhorias e ampliação das 

escolas municipais, oferta de merenda pública de qualidade, transporte escolar, novas 

nomeações de profissionais da área. O que resulta no destaque dos resultados das avaliações 

externas como o Saeb. 

Sabe-se que foram realizados investimentos para a obtenção de melhorias nos índices 

de educação municipal, como transporte público, alimentação escolar, práticas esportivas 

assim como oficinas de dança, teatro, etc. Disponibilização de materiais e fomentos 

necessários para a alfabetização e convívio das crianças e adolescentes, além de acervo 

bibliográfico e pedagógico apropriado aos alunos e professores. Aproximação dos pais e 

professores no sentido de obter constante e afetiva colaboração, bem como integrar os pais na 

vida normal da escola. 

O Plano de Ações Articuladas e o Plano Municipal de Educação foram criados para as 

escolas municipais, pois a escola estadual tem seus planos vindos da Secretaria de Educação 

do Estado do Rio Grande do Sul. Outro fato descrito foi a atuação de profissionais da área de 

psicologia e assistência social nas escolas e a agricultura que proporciona retorno de ICMS 

que vem ao encontro dos investimentos necessários na educação local. Outro fato a se 

destacar é que alguns dos participantes, os quais são alunos, não tinham conhecimento de 

todos os itens realizados para a melhoria nos índices educacionais, principalmente do Plano 

de Ações Articuladas e do Plano Municipal de Educação.  

Para a nota de 0 a 10 relacionada à Educação Básica do município a média geral ficou 

em 8,3, dando explicativas como a necessidade de dar ênfase na estruturação e adequação 

curricular de forma a oportunizar que os conteúdos das áreas do conhecimento possam ser 

trabalhos com maior significado, proporcionando maior capacidade de compreensão por parte 

do estudante, dando condições de interpretar fatores reais e ser um solucionador de 

problemas. Dar também intensificação aos esforços na qualidade dos professores, com 
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reestruturação do plano de carreira, qualificando ainda mais a formação oferecida, além do 

reconhecimento e valorização salarial diretamente proporcional à qualificação profissional e 

os resultados dessa ação. Foi citado ainda que existem lacunas a serem sanadas 

principalmente nos anos finais da educação básica das escolas do município. Porém, foi 

destacado que o ensino local é de boa qualidade e que espera-se que possa evoluir cada vez 

mais. 

Todos os participantes acreditam que as escolas juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação estão fazendo um bom trabalho para o progresso da Educação Básica 

local. Citando ainda que são realizados muitos projetos colaborativos à educação, 

incentivando os alunos e dando-lhes um fácil acesso na disponibilização de materiais 

educativos. Além de ser ofertado investimento na formação docente constante, buscando 

inovação no processo de ensino e aprendizagem, analisando também os índices de qualidade 

obtidos através disso tudo. 

Em relação aos pontos negativos que podem ser melhorados na Educação Básica de 

Taquaruçu do Sul todos destacaram uma ou mais alternativas, as quais são: falta de recursos 

disponíveis pelos órgãos federal e estadual para as escolas; existência de reprovação e evasão 

escolar das escolas; inexistência de melhores implantações de medidas políticas educacionais 

a longo prazo; e falta de valorização e oportunidade de desenvolver a formação de 

professores. Além de ter sido exposto outros itens por parte dos respondentes como a 

formação com extensão para as famílias, preocupação apresentada pelos professores, no que 

diz respeito à dificuldade de participação das famílias na escolaridade dos educandos. Existem 

muitas famílias com grandes dificuldades e que precisam de ajuda básica de assistência social 

e psicóloga.  

Percebe-se que os estudantes que possuem suporte familiar têm bons resultados na 

vida escolar e é por isso que surgiu o empenho de aproximar a família no ambiente escolar de 

seus filhos. Outro fato apresentado é que ainda faltam oportunidades aos alunos, a partir do 

ensino médio, como bolsistas, especialmente os mais carentes, como ajuda financeira para que 

possam continuar seus estudos, pois o maior risco de evasão e desmotivação é também a falta 

de recursos para aquisição de itens básicos de necessidade dos estudantes. Foi ainda 

mencionado a deficiência em recursos em diversos setores como; biblioteca, laboratórios, 

monitores, agente financeiro, internet de boa qualidade. 

Já os pontos positivos destacados foram: reconhecimento dos alunos e escolas com 

alto índice educacional; grande empenho e integração dos professores, pais e alunos no 

desenvolvimento educacional; recursos disponíveis bem administrados pelas escolas; 
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capacitação constante e valorização dos professores; trabalho em equipe; há índices de 

satisfação pelo trabalho dos professores, participação em feiras regionais com premiações, 

além de alunos medalhistas concorrentes a nível estadual e federal; participação da 

comunidade é expressiva. 

Como sugestões para que a Educação Básica local continue progredindo e tornando as 

crianças e jovens cidadãos cada vez melhores, foram destacados pelos respondestes como 

alternativas promissoras: maiores recursos financeiros vindos dos órgãos públicos estaduais e 

federais para serem implantados nas escolas do município; mais programas educacionais aos 

alunos e professores, objetivando o avanço da educação local; maior incentivo ao 

aperfeiçoamento dos professores da rede pública de educação do município; adoção de 

estratégias que visem ressaltar os aspectos positivos dos alunos em todos os âmbitos, bem 

como, adotar estratégias que visem desenvolver um senso crítico e capacidade de 

argumentação nos alunos da educação básica; investimentos em infraestrutura e recursos 

pedagógicos com tecnologias adequadas na construção do conhecimento; aumento da 

participação das parcerias locais no contexto escolar; atuando como interferência externa além 

da participação da escola (estudantes e professores) nas articulações da sociedade civil 

organizada. 

O posicionamento dos entrevistados sobre o destaque do município em relação à 

Educação Básica local é de orgulho e altamente positivo e motivador. Acreditando que tudo 

isso seja reflexo do ensino de qualidade garantido por boa gestão da secretaria municipal de 

educação e das direções das escolas, bem como os esforços dos professores e demais 

funcionários da educação. Destacando ainda a dedicação dos alunos e a integração com a 

família e infraestrutura de qualidade sendo pontos que contribuem para o destaque de 

Taquaruçu do Sul no ambiente educacional. 

Foi ainda pedido aos questionados para avaliarem o nível de importância do Indicador 

Saeb, sendo por fim avaliado como de extrema importância por 75% dos entrevistados, como 

mostra o Gráfico 17 a seguir: 
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GRÁFICO 17 – Nível de importância do Indicador Saeb 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com base no questionário aplicado (2020). 

 

Além dos 6 questionados que responderam que o nível de importância do Indicador 

Saeb é de extrema importância, uma pessoa não soube responder e outra avaliou como 

importante. Tendo ainda, como fatores que interferem no desempenho do estudante: o 

contexto familiar que o aluno vive e condições sociais da família; forma de ensino dos 

conteúdos ministrados pelo professor ao aluno; a estrutura oferecida pela escola para atender 

os educandos; estratégias de motivação aos estudantes e professores na busca e transmissão de 

conhecimentos; conscientização sobre a importância da educação na formação profissional; 

conteúdos interessantes para chamar a atenção dos alunos; famílias comprometidas com a 

escola; professores e gestores engajados com a educação; profissionais – psicólogos, 

serventes, merendeiras, nutricionista, motoristas, monitores, técnico em informática – 

comprometidos com suas atribuições que são indispensáveis para obter-se resultados 

positivos. 

A questão referente ao Indicador Saeb, se ele pode diagnosticar da melhor forma a 

Educação Básica de um município, 5 questionados responderam que sim, 1 interrogado 

respondeu que não e outros 2 participantes não souberam responder. Ficando o gráfico 

exposto da seguinte forma: 
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GRÁFICO 18 – O Saeb pode diagnosticar da melhor forma a Educação Básica de um 

município 

 

FONTE: Elaborado pelo Autor com base no questionário aplicado (2020). 

 

Em relação ao Gráfico 18 somou-se 62% de respostas positivas relacionadas à melhor 

forma de diagnosticar a Educação Básica de um município sendo realizado pelo Indicador 

Saeb. Foi questionado também aos respondentes se os mesmos acreditam ou não que os 

fatores já mencionados anteriormente interferem no desempenho dos envolvidos no sistema 

de ensino das escolas. Desta questão dois alunos – que corresponde à 25% - não souberam 

responder, já os outros questionados responderam que “sim”, perfazendo 75% do total de 

questionados. Sobre as boas colocações em relação aos Indicadores Educacionais foi 

questionado se os mesmos trazem ou não benefícios ao aluno, à escola e ao município. A 

seguir encontra-se o Gráfico 19 que expõe esta questão: 

 

GRÁFICO 19 – As boas colocações em relação aos Indicadores Educacionais trazem 

benefícios aos alunos, escolas e município 

 

FONTE: Elaborado pelo Autor com base no questionário aplicado (2020). 
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Um aluno não soube responder, já as outras 7 pessoas questionadas acreditam que sim 

- as boas colocações em relação aos Indicadores Educacionais trazem benefícios aos alunos, 

escolas e município – perfazendo 87% do total de respondentes. Sendo ainda citados 

benefícios como: novas matrículas oriundas de outros municípios; permanência dos 

educandos para frequentar o Ensino Médio; comprometimento maior de todos os envolvidos 

para manter e melhorar sempre mais estes índices; maior conhecimento à todos os envolvidos; 

melhores condições familiares, pois a educação transforma vidas positivamente; possibilidade 

de verificar as falhas e de atuar diretamente naquilo que a rede de ensino tem mais 

fragilidade; ter o sistema de ensino reconhecido como de excelência regional, estadual e 

nacional; é um parâmetro de tomada de decisões pelos gestores; dá motivação ao que está 

sendo feito por parte dos professores e alunos à alcançar cada vez mais índices satisfatórios. 

Então, por meio do estudo realizado fica claro que a gestão escolar e a perseverança dos 

educandos faz toda a diferença nos bons resultados atingidos. 

Todos os questionados – 8 respondentes que totalizam 100% das respostas - acreditam 

que esta pesquisa possa instigar outros municípios a conhecerem o trajeto feito para que as 

suas escolas também assumam alto grau de educação. Resposta esta que era almejada desde o 

início dessa pesquisa. 

Dando explicativas como: qualificar a educação é objetivo de todas as redes de ensino, 

sendo que os dados desta pesquisa podem motivar outros municípios a avançarem e 

trabalharem coletivamente para atingir resultados promissores; as boas práticas das escolas 

também servem de exemplo e devem ser compartilhadas; além de despertar interesses e 

influenciar outros municípios a investirem e assumirem um alto grau de educação. 

A Secretária de Educação Sr.ª Arminda Almeida da Rosa expôs:  

 

Considero que é possível instigar outros municípios para a melhoria da qualidade do 

ensino. No entanto, acredito ser possível a contribuição também interna, por 

possibilitar analise reflexiva e não retroceder, ao que foi feito de forma eficiente 

continuar e ao que nem tanto, redirecionar. Quanto à possibilidade de outros 

aferirem, o nosso município também se coloca a disposição e obter de outros 

municípios exemplos de ações que deram certo e que poderão nortear o trabalho que 

se quer avançar. 

 

Percebe-se que o órgão público municipal se interessa pelas questões escolares e está 

em constante busca pelo desenvolvimento educacional de Taquaruçu do Sul. Além da Sr.ª 

Arminda Almeida da Rosa, o Prefeito Municipal Sr. Valmir Luiz Menegat expressou sua 

opinião: 
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A educação é a base para que qualquer município tenha índices satisfatórios de 

qualidade, em todos os setores (saúde, educação, qualidade de vida). Buscar atingir 

patamares elevados possibilita que o município possa se destacar nas demais áreas. 

Enfrentar este desafio sabendo que é importante para o desenvolvimento econômico 

e social do município, faz com que os gestores públicos busquem trabalhar os pontos 

necessários para que isto aconteça. Assim, esta pesquisa mostra como é possível 

alcançar índices cada vez melhores, nunca esquecendo que foco, trabalho, 

dedicação, comprometimento, de todos os envolvidos no processo é que faz o final 

ser o melhor possível e o esperado. 

 

A educação básica proporciona o desenvolvimento humano, algo extremamente 

visível em Taquaruçu do Sul. Tendo como expectativa que esse estudo juntamente com seus 

resultados positivos possam inspirar instituições educacionais e/ou sistemas de educação na 

elaboração de suas políticas de gestão, assim como de seus projetos político-pedagógicos com 

intenção de garantir o acesso, a permanência e o êxito dos educandos. Resultante de uma 

educação de qualidade que coopere decisivamente para a construção de uma sociedade mais 

justa e fraterna. Assim como podemos perceber estas características e ações positivas no 

Município em destaque nessa pesquisa. 

Fica entendido por fim que a comunidade escolar, a administração pública municipal e 

a grande maioria dos cidadãos, se importam expressivamente com a educação básica pública 

oferecida em Taquaruçu do Sul - RS. Podendo ser exemplo para que outros municípios se 

interessem no tema e possam adotar medidas promissoras no desenvolvimento educacional de 

suas escolas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa pautada na análise do desenvolvimento educacional 

público das escolas de educação básica do município de Taquaruçu do Sul – RS obteve 

sucesso por meio do estudo realizado somado ao questionário aplicado. Para a compreensão 

do desenvolvimento educacional básico público municipal foi estudado e analisado o 

conteúdo obtido, podendo através da interpretação dos dados e informações compreender o 

processo evolutivo e positivo de desenvolvimento da educação local. 

Os métodos utilizados nesta pesquisa foram cruciais para as respostas e os dados 

encontrados. Pôde-se concluir que 90,45% dos alunos do ensino fundamental e ensino médio 

do Município estão sendo aprovados, estando 9,55% restante por alunos reprovados ou pela 

evasão escolar. A taxa de aprovação é bem alta e motivadora, mas não se podem esquecer os 

alunos que necessitam de atenção maior, tanto pelos professores quanto pelos pais na vida 

escolar, evitando a evasão e a reprovação dos mesmos. 

Ressalta-se que o IDESE teve aumento de 2007 para 2016 em todos os sentidos, em 

especial na educação somando 15% e a taxa de analfabetismo de 1991 para 2010 diminuiu de 

13,4% para 8,2%. Além disso, segundo dados do IBGE - Censo Agropecuário do ano de 2017 

cerca de 98,56% dos produtores rurais são alfabetizados. Ficando claro que a formação 

escolar das pessoas inseridas no campo é de extrema importância, podendo a educação básica 

oferecer ao aluno a oportunidade de aprimorar a qualidade de vida não apenas deles, mas de 

toda a sua família, evitando assim o êxodo rural que se encontra presente na região Médio e 

Alto Uruguai atualmente.  

As médias do município de Taquaruçu do Sul relacionadas ao Ideb são bem 

animadoras, principalmente dos últimos quatro (04) anos, que contemplam as edições de 2017 

e 2019. Na última edição os Anos Iniciais alcançaram admiráveis 7,3 pontos, os Anos Finais 

ficaram com 5,8 pontos e o Ensino Médio alcançou a média de 5 pontos. Espera-se que as 

médias do Ideb das Escolas Públicas de Educação Básica do município de Taquaruçu do Sul 

continuem evoluindo, assim como já se mostram extraordinárias pelo fato de estarem acima 

das médias estadual e nacional. Tornando assim o aprendizado dos educandos cada vez 

melhor sendo capaz de fazerem cada vez mais a diferença em suas vidas e na sociedade, 

formando alunos cada vez mais qualificados. 

 Sobre o nível de importância do Indicador Saeb foi avaliado como de extrema 

importância por 75% dos entrevistados. O Indicador Saeb das escolas do Município estão em 

constante crescimento alternando com pequenas oscilações, porém todas as médias calculadas 
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até hoje sempre estiveram acima da média estadual e nacional, ressaltando o grande 

desempenho das escolas, dos professores, dos alunos e também dos pais, além de destacar o 

empenho da Administração Municipal e da Secretaria da Educação que sempre estão atentos e 

fazendo tudo o que está ao alcance para o melhoramento da educação básica de Taquaruçu do 

Sul. 

O estudo trouxe à tona a grande preocupação que os gestores escolares e a 

Administração Municipal têm para com a educação de qualidade que o município de 

Taquaruçu do Sul possa oferecer. Destaca-se que as diretoras, a secretária de educação e o 

prefeito, entrevistados nesta pesquisa, são da atual administração (2017/2020), a partir do ano 

de 2021 o que envolve a gestão municipal tomará outros rumos, o ciclo será interrompido 

para dar lugar à uma nova gestão. O que se espera é que continuem zelando pela educação de 

qualidade que o município já vem oferecendo e valorizando o grande salto que as escolas 

públicas do município deram em relação aos índices educacionais nestes últimos quatro (04) 

anos. 

 Apesar do ano de 2020 ser atípico e estar vivendo uma pandemia global causada por 

um vírus chamado Covid-19, o estudo foi capaz de esclarecer muitas dúvidas e responder 

questões como as do questionário aplicado. Não houve maiores empecilhos, o que torna mais 

tangível e completa a pesquisa efetivada. Porém, é claro que existem pontos que ainda devem 

ser aprofundados em próximos estudos, dando ênfase em cada escola separadamente e 

formando uma linha de tempo com as ações realizadas, que tornam a educação básica pública 

do município de Taquaruçu do Sul um exemplo a ser seguido por outras comunidades 

espalhadas pelo Brasil. 

 Em relação à limitação do estudo considera-se que o conteúdo alcançado foi amplo e 

de grande importância para o atingimento das metas estabelecidas na presente pesquisa. Com 

os dados coletados, o questionário aplicado e a base teórica completa, todos agrupados e 

analisados, foi possível descobrir que foram realizados investimentos para a obtenção de 

melhorias nos índices de educação municipal, além da maior integração dos pais na vida 

escolar de seus filhos, trazendo resultados cada vez melhores.  

Por meio da pesquisa realizada foi possível ainda considerar uma média geral de 8,3 

relacionada à Educação Básica do Município. Por mais que Taquaruçu do Sul se destaque 

pela Educação Básica oferecida, ainda é possível melhorá-la por meio da adequação curricular 

de forma a oportunizar que os conteúdos das áreas do conhecimento possam ser trabalhos 

com maior significado. Além disso, se oferecido maiores recursos pelos órgãos federal e 

estadual para as escolas; melhores implantações de medidas políticas educacionais a longo 
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prazo; valorização e oportunidade de desenvolver a formação de professores; e a formação 

com extensão para as famílias, com certeza a Educação Básica terá resultados cada vez mais 

promissores, formando educandos cada vez melhores. 

 Destaca-se que ainda é necessário fazer algo em relação a dar oportunidades aos 

alunos, a partir do ensino médio, como bolsistas, especialmente os mais carentes, como ajuda 

financeira para que possam continuar seus estudos. 

Qualificar a educação é objetivo de todas as redes de ensino, sendo que os dados desta 

pesquisa podem motivar outros municípios e/ou pessoas a avançarem e trabalharem 

coletivamente para atingir resultados promissores. Os pontos que podem ser melhor 

estudados, relacionado à esta pesquisa, são as características que mais influenciam no 

melhoramento das médias educacionais, e o que faz com que os alunos se interessem cada vez 

mais em aumentar seus índices de aprendizagem. Tendo essa pesquisa por base, tanto para 

novos estudos relacionados à Taquaruçu do Sul ou para qualquer outro município, a quem se 

interessar sobre o tema. 

Foi possível, dessa forma, concluir que o conjunto escolar juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação estão fazendo um bom trabalho para o progresso da Educação Básica 

local. Sendo possível ainda adotar maiores medidas promissoras no desenvolvimento 

educacional de Taquaruçu do Sul, o qual vem se mostrando bem colocado em relação as 

médias educacionais estadual e nacional. 

Sugere-se por fim determinadas ações para superar aspectos ainda desafiantes, como a 

contribuição que esse estudo proporciona, as observações nele exposta podem ser base de 

aplicações diferenciadas no processo escolar para que os alunos tenham maior rendimento. 

Além da continuidade da perseverança do grupo escolar e das ações vindas da Secretaria de 

Educação Municipal que fazem toda a diferença nos resultados positivos alcançados. 
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APÊNDICE: Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O estudo busca dados para a finalização do TCC do Curso de Administração Pública da UERGS – FW 

(2020/2021), do aluno Adriano da Costa, orientado pela Prof.ª Drª Claudia Cristina Wesendonck e Coorientado 

pela Prof.ª Ma. Fabiana Zanardi. Objetivo: obter dados do Indicador Saeb
1
 do município de Taquaruçu do Sul – 

RS dos últimos quatro (04) anos, para poder: Analisar o desenvolvimento educacional das escolas de 

educação básica públicas
2
 do município; Verificar o comportamento dos indicadores educacionais no 

período proposto. Justifica-se o estudo pela relevância e a possibilidade de incentivo a demais municípios a 

fazer um melhor planejamento educacional. Segundo dados do Sebrae (2016), o Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico – IDESE, em relação à educação é de 0,74 no município de Taquaruçu do Sul, obtendo uma 

caracterização geral de desenvolvimento econômico Médio, ocupando a 97ª posição no estado. Segundo este 

mesmo dado, o IDESE teve aumento de 2007 para 2016 em todos os sentidos obtendo porcentagem na educação 

de 15%. A taxa de analfabetismo de 1991 – 2010 foram de 13,4% para 8,2%. O Ideb (2017) relacionado ao 

Município mostra que nos anos iniciais da rede pública (E.M.E.F Afonso Balestrin e E.M.E.I Pedacinho do Céu) 

atingiu-se a média de 7,2 e nos anos finais da rede estadual (E.E.E.B José Zanatta) ficou com média de 4,4 onde 

a média geral da rede estadual do Rio Grande do Sul é de 4,3. Por meio dos dados secundários já obtidos, 

necessita-se agora validar a campo se os dados expostos nas plataformas são realmente válidos e se compactuam 

com a realidade municipal em relação à educação básica pública. Os dados serão coletados com o Prefeito, a 

Secretária da Educação, as Diretoras das Escolas Municipais e Estadual, e 4 alunos destaque do município dos 

últimos 4 anos. 

 

DADOS PESSOAIS: 

NOME: ____________________________________________________________________ 

IDADE: ___________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: __________________________________________________________ 

OCUPAÇÃO: ______________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO REPRESENTANTE: __________________________________________  

 

 

                                                           
1
 Indicador Saeb: O Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb) foi instituído em 1990 e tem como principal objetivo diagnosticar a 

Educação Básica do Brasil. O resultado de suas avaliações é utilizado para calcular o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

O Saeb é um sistema composto por um conjunto de instrumentos que permite a produção e a disseminação de evidências, estatísticas, 

avaliações, fatores que podem intervir no desempenho do estudante, exames e estudos a respeito da qualidade das etapas que compõem a 

educação básica, que são: a educação infantil; o ensino fundamental; e o ensino médio. Ocorre por meio dos testes e questionários onde a 

partir de 2021 será aplicado anualmente em todos os anos e séries a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, sendo obrigatório para as 

escolas públicas e facultativo para as escolas privadas. Os resultados gerados pelo Saeb poderão ser analisados pelos gestores e equipe 
pedagógica das escolas, podendo identificar os pontos a ser melhorados e definir ações para os próximos anos. 
2 Escolas de Educação Básica hoje existentes em Taquaruçu do Sul - RS: Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta; Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin; Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu. 
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1. Em relação à Educação Básica de Taquaruçu do Sul, como você pode avaliar a sua evolução?  

a) (   ) Positiva 

b) (   ) Negativa 

c) (   ) Não sei responder 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual dos itens você sabe que foi realizado para obter melhorias nos índices de educação? 

a) (   ) Transporte público, alimentação escolar e práticas esportivas assim como oficinas de danças, 

teatro, violão, etc. 

b) (   ) Disponibilização de materiais e fomentos necessários para a alfabetização e convívio das 

crianças e adolescentes, além de acervo bibliográfico e pedagógico apropriado aos alunos e professores. 

c) (   ) Aproximação dos pais e professores no sentido de obter-lhes constante e afetiva colaboração, 

bem como integrar os pais na vida normal da escola. 

d) (   ) Implantação do Plano de Ações Articuladas (PAR) que serve para acompanhar a evolução do 

Ideb auxiliando no entendimento para melhorar a forma de ensino. 

e) (   ) Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025, constituindo os princípios e metas 

para nortearem a Educação do município, em todos os seus níveis. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. De 0 a 10 qual nota você daria para a Educação Básica atual do município? _______. Por 

quê:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Você acredita que as escolas juntamente com a Secretaria Municipal de Educação estão fazendo 

um bom trabalho para o progresso da Educação Básica local? 

(   ) Sim                                                     (   ) Não                                                       (   ) Não sei responder 

Justifique sua resposta: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5. Quais os pontos negativos que podem ser melhorados na Educação Básica de Taquaruçu do Sul?  

a) (   ) Falta de recursos disponíveis pelos órgãos estadual e federal para as escolas. 

b) (   ) Existência de reprovação e evasão escolar das escolas. 

c) (   ) Inexistência de melhores implantações de medidas políticas educacionais a longo prazo. 

d) (   ) Falta de valorização e oportunidade de desenvolver a formação de professores. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Quais os pontos positivos em relação à Educação Básica local? 

a) (   ) Reconhecimento dos alunos e escolas com alto índice educacional. 

b) (   ) Grande empenho e integração dos professores, pais e alunos no desenvolvimento educacional. 

c) (   ) Recursos disponíveis bem administrados pelas escolas. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Você estudou em alguma das escolas existentes no município?  

(   ) Sim                                                     (   ) Não 

Se sim, qual ou quais escolas você frequentou?  

a) (   ) Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta 

b) (   ) Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin 

c) (   ) Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu 

 

8. Qual seu posicionamento sobre o destaque do município em relação à Educação Básica local? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Qual a sua sugestão para que a Educação Básica local continue progredindo e tornando as 

crianças e jovens, cidadãos cada vez melhores? 

a) (   ) Maiores recursos financeiros vindos dos órgãos públicos estaduais e federais para serem 

implantados nas escolas do município. 

b) (   ) Mais programas educacionais aos alunos e professores, objetivando o avanço da educação 

local. 

c) (   ) Maior incentivo ao aperfeiçoamento dos professores da rede pública de educação do 

município. 
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Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Como você mede o nível de importância do Indicador Saeb?  

(   ) Pouco importante              (   ) Importante              (   ) De extrema importância             (   ) Não sei responder 

 

11. Quais são os fatores que você acredita interferir no desempenho do estudante?  

a) (   ) O contexto familiar que o aluno vive e condições sociais da família. 

b) (   ) Forma de ensino dos conteúdos ministrada pelo professor ao aluno. 

c) (   ) Estrutura oferecida pela escola para atender aos alunos. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12. O Indicador Saeb pode diagnosticar da melhor forma a Educação Básica de um município?  

(   ) Sim       (   ) Não       (   ) Não sei responder. E, os fatores acima mencionados interferem no desempenho 

dos envolvidos no sistema de ensino das escolas? (   ) Sim                  (   ) Não                 (    ) Não sei responder 

 

13. As boas colocações em relação aos Indicadores Educacionais trazem benefícios 

(aluno/escola/município)?            (   ) Sim                                      (   ) Não                         (   ) Não sei responder 

Se a resposta for “Sim”, quais são os benefícios? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

14. Acredita que esta pesquisa possa instigar outros municípios a conhecerem o trajeto feito para que 

as suas escolas também assumam alto grau de educação?   

(   ) Sim                                                        (   ) Não                                         (   ) Não sei responder 

Por quê?__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


