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O Instituto Votorantim trabalha para que
as empresas da Votorantim gerem

benefícios sociais, apoiando na
identificação de oportunidades, riscos e
desafios para os negócios. Para isso,
elaboramos estratégias e programas –

“

Nossos esforços, por meio do
Instituto Votorantim, têm sido direcionados

a atuar em consonância com políticas
públicas, em conjunto com a comunidade,
empresas e agentes públicos, oferecendo
nossa experiência e nosso conhecimento
para que, especialmente em regiões mais

“

INSTITUTO VOTORANTIM

carentes, possa ocorrer um salto efetivo de

alinhados aos Objetivos de

qualidade na oferta de serviços para a

Desenvolvimento Sustentável da ONU - que

sociedade.

promovem o desenvolvimento social e
ampliam a competitividade das empresas.

José Ermírio de Moraes Neto
Presidente do Instituto Votorantim
Trecho de artigo publicado no Jornal Folha SP - 2014

QUAL O HISTÓRICO DO
INSTITUTO VOTORANTIM
COM A EDUCAÇÃO?

100 ANOS VOTORANTIM
EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE

Em 2018 a Votorantim comemora os 100 anos de sua
fundação, com o propósito de deixar um legado para a
sociedade em geral, escolheu o tema de Educação como
causa prioritária para marcar seu centenário.
Nesse sentido, a companhia decidiu ampliar
significativamente o Programa Parceria Votorantim pela
Educação, conhecido como PVE.
Agora, com apoio das Prefeituras, Secretarias de
Educação, Gestores Educacionais e escolares e
comunidade em geral, queremos transformar a educação
em 100 municípios brasileiros.

EDUCAÇÃO
COMO CAUSA
ACELERAR A
EDUCAÇÃO EM 100
MUNICÍPIOS

LINHA DO TEMPO DO PVE

2008

2016

ANO PILOTO

17 MUNICÍPIOS

3 MUNICÍPIOS

PARTICIPANTES

PVE escolhido para ser
projeto de celebração dos
100 anos da Votorantim
3ª AVALIAÇÃO EXTERNA

DE RESULTADOS, COM IMPACTO

POSITIVO NO IDEB
NOS ANOS INICIAIS E FINAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

2017

51 MUNICÍPIOS
INÍCIO DA ESTRATÉGIA
DE EXPANSÃO DO PVE
DESENVOLVIMENTO E
APLICAÇÃO DA MATRIZ

DE COMPETÊNCIAS
DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE
ATUAÇÃO:

INDIVIDUAL E POLO

2018

103 MUNICÍPIOS
CONSOLIDAÇÃO DA EXPANSÃO DO

PROGRAMA E CELEBRAÇÃO DOS

100 ANOS DA
VOTORANTIM
Oportunidades incorporadas à
metodologia, envolvendo mais
Secretários/as e
professores/as com o
programa.

IMPACTO DO PVE
Contexto: a qualidade da
educação pública ainda é um
desafio
expressivo
para o
IMPACTO
COMPROVADO
desenvolvimento do país

Avaliação externa de impacto relaciona presença do programa à melhoria da qualidade da
Avaliação externa de impacto
educação pública (aceleração de 38% na evolução relaciona
do IDEBpresença
para anos
do à
doiniciais
programa
Ensino Fundamental 1 e 45% do Fundamental 2).

Municípios com o PVE
evoluem no IDEB mais
rápido

melhoria da qualidade da educação
pública (aceleração de 30% na
evolução do IDEB para anos iniciais
do Ensino Fundamental)

Fonte: Todos pela Educação, Prova Brasil, INEP
2012, FIESP 2010, OECD (2014), PISA 2012

ALCANCE DO PVE EM 2018
Em 2018, o PVE pretende alcançar:

104

837
MUNICÍPIOS

1200ESCOLAS
Porte dos Municípios*

14 grandes | 10 médios | 80 pequenos

TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO

2225
360

DIRETORES E COORDENADORES
PEDAGÓGICOS CAPACITADOS

MIL ALUNOS

+10. 000

EXPECTATIVA DE PARTICIPAÇÕES NAS
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO

COMO O PVE
ATUA JUNTO Á
GESTÃO
MUNICIPAL?

TEORIA DA MUDANÇA
Impacto
(Que transformação
queremos gerar?)

Melhoria da qualidade
da educação no município
QUALIFICAR A DEMANDA

Resultado
(O que vamos
entregar?)

Formação de uma rede local
pela educação

C
Atividades
(O que vamos fazer?)

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Maior participação da comunidade nas
decisões e ações que têm impacto na
aprendizagem das crianças e jovens dos
municípios

QUALIFICAR A OFERTA

Fortalecimento de políticas
públicas locais
APOIO À GESTÃO

Desenvolvimento profissional e das práticas
de gestão na secretaria e escolas com
resultado na aprendizagem das crianças e
jovens dos municípios

FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
MODELO DE ATUAÇÃO DO PVE
FOCO NO AVANÇO DA MATURIDADE DOS MUNÍCIPIOS E NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

A formação do PVE promove o desenvolvimento de competências para gestores educacionais e escolares
e para mobilização social em prol da educação, resultando na melhoria da aprendizagem dos alunos.
A Matriz de Competências do PVE consiste em uma sistematização que favorece a compreensão dos
diversos atores, ampliação da consciência sobre o foco do trabalho e o monitoramento.
TEMÁTICAS TRABALHADAS PELO PVE

DESENVOLVIMENTO COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
DE GESTORES EDUCACIONAIS E ESCOLARES E
MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM PROL DA EDUCAÇÃO

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS
Uma competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se
enfrentar uma determinada situação. A competência não é o uso
estático de regras aprendidas, mas uma capacidade de lançar mão
dos mais variados recursos, de forma criativa e inovadora, no
momento e do modo necessário para resolver determinada situação.

As competências são passíveis de serem aprendidas e desenvolvidas
na ação, não só pelo tempo de trabalho, mas pelo estudo e sentido
atribuído às experiências por meio de uma prática reflexiva, de
pesquisa, de dedicação, empenho e interesse.

Competências em
GESTÃO EDUCACIONAL,
GESTÃO ESCOLAR E
MOBILIZAÇÃO

Principal resultado do
programa, fruto da
atuação integrada com o
poder público.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
MODELOS DE OPERAÇÃO

PVE INDIVIDUAL
Atendimento direcionado a um município,
com todas ações e esforços focalizados e
localizados de forma individual.

PVE POLOS
Atendimento direcionado a dois ou três
municípios no território, no qual uma parte
das ações e esforços são individualizados
e outra é colaborativa.

QUEM FAZ O PVE

FLUXO DA FORMAÇÃO:
GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR
Evento de
pactuação

PRÉ-CICLO

Municípios Novos:
Pré pactuação
presencial

Matriz de
competências

CICLO 1

CICLO 2

Análise do contexto e
definição de produto
e plano de ação

Desenvolvimento de
conteúdo e
acompanhamento do
plano de ação

Municípios novos: aplicação
Municípios antigos:
priorização

Municípios novos:
priorização

CICLO 3

Desenvolvimento de
conteúdo e
acompanhamento do
plano de ação

CICLO 4

Apresentação de boas
práticas de gestão
escolar e educacional

Reaplicação e
análise de
resultados

FLUXO DA FORMAÇÃO:
MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Mapeamento e articulação com lideranças | Articulação com coletivos|
Engajamento da comunidade para participação na rede local pela educação
Evento de
pactuação

PRÉ-CICLO

Municípios Novos Pré
Pactuação presencial.
Todos: Mapeamento de
Lideranças
Matriz de
competências

CICLO 1

CICLO 2

Primeira ação com
reeditores e definição
do plano de ação e
produto

Ações de mobilização

Municípios novos: aplicação
Municípios antigos:
priorização

Municípios novos:
priorização

CICLO 3

Ações de mobilização

CICLO 4

Evento final de
mobilização

Reaplicação e
resultados

OBRIGADA!

