QUALIESCOLA (para o segmento de 1ª a 4ª série ou de 5ª a 8ª)
O programa Qualiescola, implementado em pelo menos 30 meses, está organizado em cinco
ações sistêmicas que, juntas, são capazes de mudar a realidade do ensino nas escolas e
torná-las autônomas e competentes para oferecer uma educação de qualidade para seus
alunos. São elas:
• Formação continuada de professores em serviço, por meio de oficinas presenciais,
conduzidas pelo IQE ou técnicos da Secretaria de Educação formadas elo Instituto, e
estudo de materiais de apoio.
• Assessoria aos gestores escolares, que participam de oficinas periódicas focadas na
melhoria da gestão escolar.
• Avaliação de aprendizagem de todos os alunos, conduzida a cada seis meses, para
acompanhar a evolução da aprendizagem e orientar o planejamento escolar.
• Reforço escolar ou apoio a aprendizagem, formação de grupos de alunos que
receberão materiais adequados a características e ritmos de aprendizagem diferenciados.
• Construção da gestão participativa, por meio da formação de Conselhos Consultivos,
em que se reúnem representantes da escola, de pais e da comunidade, ampliando a
capacidade de interação da escola com seu entorno.
Todos os materiais utilizados na implementação das ações acima apresentadas são desenvolvidos pelo IQE: materiais para formação de professores e gestores escolares, avaliações
de alunos, seqüências didáticas para alunos, relatórios de acompanhamento, etc.
O programa Qualiescola atende aos dois segmentos do Ensino Fundamental: 1ª a 4ª série ou
5ª a 8ª série, considerando o que preconizam o artigo 32º da LDB nº 9 394 e as orientações
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Considera, ainda, o paradigma educacional para o
século XXI, as aprendizagens fundamentais:
• aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; não se trata
apenas de adquirir conhecimentos, mas de dominar os instrumentos do conhecimento; é
o aprender a aprender;
• aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; não se trata de competência
material para executar um trabalho, mas sim de uma combinação de competência
técnica com a social (capacidade de trabalhar em equipe, iniciativa etc.);
• aprender a viver em comum, cooperar, participar de projetos comuns;
• aprender a ser é essencial e integra os três anteriores; envolve discernimento, imaginação, capacidade de cuidar do seu destino.
(DELORS, J. et al. Educação: um tesouro a descobrir – r-elatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Portugal: Edições ASA, 1996.)

Para o segmento de 1ª a 4ª série dá-se ênfase às duas grandes áreas de conhecimento:
Língua Portuguesa e Matemática. Para 5ª a 8ª série, além de Língua Portuguesa e de
Matemática, pode-se ampliar o foco para História, Geografia e Ciências.
O programa Qualiescola envolve todos os segmentos da comunidade escolar (alunos, educadores, pais) na melhoria da qualidade da escola e também os especialistas das secretarias de
Educação.

Objetivo geral
Melhorar a qualidade do ensino e de aprendizagem dos alunos de escolas públicas,
promovendo e reforçando a autonomia e a competência do corpo docente, da direção e
coordenação da escola em sua gestão.

Objetivos específicos
• Propiciar uma melhoria na qualidade da aprendizagem dos alunos, para que construam
conhecimentos das áreas curriculares e dos temas transversais a essas áreas, de modo
a adquirir ferramentas para: (a) elaborar formas de pensar; (b) analisar e criticar informações, fatos e situações; (c) relacionar-se com outras pessoas; (d) julgar e atuar com
autonomia nos âmbitos político, econômico e social de seu contexto de vida.
• Tornar os professores competentes e autônomos para imprimir ao seu trabalho as
diretrizes curriculares de seu Estado ou município, incorporando as diretrizes curriculares
nacionais e adequando-as às condições locais, enriquecendo a prática pedagógica com a
reflexão sobre questões sociais e compreendendo a escola como espaço de construção
de identidades e de projetos a partir da reflexão sobre a infância, adolescência e
juventude na sociedade atual.
• Desenvolver a qualidade da gestão pedagógica, fundamentada no processo de ensino e
aprendizagem, no acompanhamento, na avaliação e na revisão da proposta pedagógica
da escola.

Estrutura de Operação do Programa Qualiescola

PROGRAMA QUALIESCOLA - MATERIAIS
Formação à Distância do Professor
8 Cadernos de Conceito e Ação de Língua Portuguesa
8 Cadernos de Conceito e Ação de Matemática
7 Cadernos de Seqüências Didáticas de Língua Portuguesa
7 Cadernos de Seqüências Didáticas de Matemática
1 Manual de Orientação para Apoio à Aprendizagem dos alunos
Formação Presencial do Professor
32 oficinas de Língua Portuguesa
32 oficinas de Matemática
Orientações para correção de avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática
Gerais
1 Guia Geral do Programa
1 Guia de Operacionalização

Gestores, Supervisores e Coordenadores Pedagógicos
4 Manuais de Gestão Escolar
Manual do Processo Avaliativo
Orientações para correção das avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática
Alunos
7 Cadernos de Seqüências Didáticas de Língua Portuguesa
7 Cadernos de Seqüências Didáticas de Matemática
Avaliações Diagnósticas de Aprendizagem para Língua Portuguesa e Matemática
(5 momentos)
Formação do Coordenador do Programa e Formadores
Todos os materiais oferecidos para os educadores e alunos
Documentos subsidiários para formação

